
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea înființării Consiliului Consultativ 

pe Probleme de Tineret al Judeţului Alba, precum și a 

Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestei structuri 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna februarie 2018;   

 Luând în dezbatere: 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea înființării 

Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Judeţului Alba, precum și a Regulamentului 

de Organizare și Funcționare al acestei structuri; 

 -  raportul de specialitate nr. 2684/09.02.2018 al Direcției gestionarea patrimoniului - 

Serviciul turism, cultură, tineret, sport şi învăţământ din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 5 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 3, art. 4 lit. b, lit. c și lit. e, art. 10 din Legea nr. 350/2006 a tinerilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a 

municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 
  

 Art. 1. Se aprobă înființarea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Judeţului 

Alba. 

 Art. 2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Consultativ 

pe Probleme de Tineret al Judeţului Alba, conform anexei - parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 3. Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Alba să stabilească prin 

dispoziție componența Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului Alba, în 

conformitate cu prevederile Regulamentului  de organizare și funcționare al Consiliului 

Consultativ pe Probleme de Tineret al Judeţului Alba. 

 Art. 4. Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret al judeţului Alba va fi consultat la 

elaborarea regulamentelor Consiliului Judeţean Alba pentru finanţarea activităţilor pentru 

tineret şi a altor acte normative care privesc activităţi pentru tineret. 

 Art. 5. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului - Serviciul turism, cultură, tineret, sport şi învăţământ, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 Art. 6.  Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcției 

juridică și relații publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului - Serviciul turism, cultură, tineret, 

sport şi învăţământ din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                          INIŢIATOR,                                                 AVIZAT, 

       CONSILIER JUDEŢEAN,           SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

                               Marius-Nicolae CETERAŞ                    Vasile BUMBU 

                                                                                                       

Înregistrat cu nr. 40 

Alba Iulia, 1 februarie 2018 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA   

CONSILIUL JUDEŢEAN 

  

  

 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea înființării Consiliului Consultativ  

pe Probleme de Tineret al Judeţului Alba, precum și a  

Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestei structuri 

  

 

  

 Într-o societate civilă deschisă, bazată pe drepturile omului și libertatea exprimării, 

opinia tinerilor este foarte importantă, aceştia constituind o resursă pentru reînnoirea 

permanentă a societăţii democratice.  Prin participarea tinerilor la luarea deciziilor care îi 

privesc în mod direct  pot fi rezolvate problemele cu care ei se confruntă. 

 Acesta trebuie să fie unul din principiile de bază ale politicilor în domeniul tineretului, 

motiv pentru care a fost reglementat de Legea nr. 350/2006 a tinerilor, care prevede că 

administraţiile publice locale au obligaţia să sprijine activitatea de tineret şi să asigure cadrul 

adecvat desfăşurării acesteia. 

 Conform prevederilor art. 4 lit. e din Legea nr. 350/2006 a tinerilor unul din principiile 

de bază ale politicilor în domeniul tineretului constă în „stimularea cooperării autorităților și 

instituțiilor publice centrale și locale cu structurile neguvernamentale de tineret și pentru 

tineret, prin înființarea de consilii consultative constituite din organizațiile neguvernamentale 

de și pentru tineret de pe lângă fiecare autoritate publică sau instituție publică centrală ori 

locală care gestionează fonduri destinate tineretuluiˮ.  

 Consider de aceea necesară constituirea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret, 

structură consultativă fără personalitate juridică, care să funcţioneze pe lângă Consiliul 

Judeţean Alba, pe baza dialogului structurat în ceea ce priveşte elaborarea şi monitorizarea 

aplicării politicilor publice în domeniul tineretului la nivel local, drept pentru care propun 

Consiliului Judeţean Alba, spre dezbatere și aprobare, constituirea Consiliului Consultativ pe 

Probleme de Tineret  şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia. 

 Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 40 din 1 februarie 2018 

  

  

  

CONSILIER JUDEŢEAN, 

Marius-Nicolae CETERAŞ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia gestionarea patrimoniului  

Nr. 2684/09.02.2018 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea înființării Consiliului Consultativ 

pe Probleme de Tineret al Judeţului Alba, precum și a Regulamentului de Organizare  

și Funcționare al acestei structuri 
  

 Legea nr. 350/2006 a tinerilor reglementează cadrul  juridic necesar asigurării de condiţii 

adecvate integrării socio-profesionale a tinerilor, conform necesităţilor şi aspiraţiilor acestora. 

Conform prevederilor art. 3 din Legea nr. 350/2006 a tinerilor, autorităţile administraţiei 

publice centrale şi locale, unităţile, instituţiile şi serviciile publice subordonate acestora au 

obligaţia să sprijine activitatea de tineret şi să asigure cadrul adecvat de desfăşurare a acesteia 

la nivel naţional şi local, în condiţiile legii. 

Potrivit art. 4 lit. b, c şi e din aceeaşi lege, politicile în domeniul tineretului au la bază, ca 

principii generale: 

- asigurarea participării tinerilor la deciziile care îi vizează, inclusiv la elaborarea, 

promovarea şi realizarea politicilor în domeniul tineretului, în special prin intermediul 

structurilor neguvernamentale de tineret şi pentru tineret; 

- sporirea gradului de participare a tinerilor la viaţa publică şi încurajarea acestora în 

vederea asumării responsabilităţilor individuale sau de grup; 

    - stimularea cooperării autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale cu structurile 

neguvernamentale de tineret şi pentru tineret, prin înfiinţarea de consilii consultative constituite 

din organizaţiile neguvernamentale de şi pentru tineret de pe lângă fiecare autoritate sau instituţie 

publică centrală ori locală care gestionează fonduri destinate tineretului. 

  Potrivit art. 10 alin. 1 din aceeaşi lege autorităţile administraţiei publice locale şi 

judeţene asigură cadrul instituţional şi condiţiile necesare pentru participarea tinerilor la luarea 

deciziilor din domeniul tineretului, iar alin. 3 prevede că în toate problemele ce vizează tineretul, 

consiliile locale ale municipiilor reşedinţă de judeţ şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi consiliile judeţene au obligaţia de a 

organiza proceduri de consultare cu fundaţiile judeţene pentru tineret, respectiv a municipiului 

Bucureşti, precum şi cu organizaţiile neguvernamentale de tineret şi pentru tineret, constituite la 

nivelul respectivei unităţi administrativ-teritoriale. 

 Organizarea şi funcţionarea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Judeţului 

Alba se va stabili printr-un Regulament aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba, şi va fi 

constituit pe baza dialogului structurat în ceea ce priveşte elaborarea şi monitorizarea aplicării 

politicilor publice în domeniul tineretului la nivel local. 

 În considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a prevederilor art. 91 alin. 5 lit. 

a pct. 5 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare potrivit căruia consiliul judeţean asigură, potrivit competenţelor sale şi în 

condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind 

tineretul, propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma inițiată. 

 

Director executiv, 

Ioan BODEA 

 

 

Redactat: Sorina OPREAN 



Anexa la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Județean Alba  nr. 40/1 februarie 2018 
 

 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL 

CONSILIULUI CONSULTATIV PE PROBLEME DE TINERET 

AL JUDEȚULUI ALBA 

 

 

 

Capitolul I  

Dispoziții generale 

 

Art. 1. Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului Alba, este structură 

consultativă pe probleme de tineret, fără personalitate juridică, ce funcţionează pe lângă 

Consiliul Judeţean Alba. 

Art. 2. Temeiul legal care stă la baza constituirii, organizării și funcționării Consiliul 

Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului Alba îl constituie prevederile înscrise în: 

 CARTEA ALBĂ A COMISIEI EUROPENE UN NOU ELAN PENTRU 

TINERETUL EUROPEAN; 

 STRATEGIA NAȚIONALĂ ÎN DOMENIUL POLITICII DE TINERET 2015-

2020;  

 art. 3, art. 4 lit. b, lit. c și lit. e, art. 10 din Legea nr. 350/2006 a tinerilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 5 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi 

a municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 3. Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului Alba îşi desfăşoară 

activitatea în baza Hotărârii Consiliului Județean Alba prin care se aprobă înfiinţarea acestei 

structuri, precum şi a prevederilor prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare. 

Art. 4. În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au 

următoarea semnificaţie: 

a.) tineri - cetăţenii cu vârsta cuprinsă între 14 şi 35 de ani; 

b.) activitate de tineret - orice formă de acţiune organizată în scopul îmbunătăţirii 

condiţiilor necesare integrării socioprofesionale a tinerilor, conform necesităţilor şi 

aspiraţiilor acestora; 

c.) organizaţiile neguvernamentale de tineret sunt persoanele juridice de drept privat 

şi fără scop patrimonial, care funcţionează în condiţiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la 

asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, şi care 

îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii:      

  *) scopul prevăzut în statut vizează direct domeniul tineretului, iar pentru 

realizarea acestuia majoritatea obiectivelor asumate sunt adresate tinerilor;   

  **) cel puţin două treimi din numărul total al membrilor sunt tineri; 

     d.) sunt asimilate organizaţiilor neguvernamentale de tineret federaţiile care 

funcţionează în condiţiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, şi care îndeplinesc, cumulativ, următoarele 

criterii:      

  *) scopul prevăzut în statut vizează direct domeniul tineretului, iar pentru 

realizarea acestuia majoritatea obiectivelor asumate sunt adresate tinerilor;      

  **) cel puţin două treimi din numărul total al persoanelor fizice din cadrul 

structurilor constitutive membre sunt tineri. 

Art. 5. Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului Alba reprezintă forul 

consultativ de pe lângă Consiliul Judeţean Alba care funcţionează pe baza dialogului 

structurat în ceea ce priveşte elaborarea şi monitorizarea aplicării politicilor publice în 

domeniul tineretului la nivel judeţean. 



 

Capitolul II  

Componența Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului Alba 

 

Art. 6. (1) Din cadrul Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului 

Alba pot face parte reprezentanţi ai structurilor de și pentru tineret cu activitate la nivelul 

Judeţului Alba, astfel: 

a.) fundaţii pentru tineret, organizații neguvernamentale de și pentru tineret, precum şi 

organizaţii federative ale tinerilor; 

b.) organizaţiile studenţeşti;  

c.) Consiliul Judeţean al Elevilor Alba; 

d.) structurile sindicale adresate tinerilor; 

e.) structurile patronale adresate tinerilor; 

f.) Consiliile Consultative pe Probleme de Tineret care sunt înfiinţate legal şi 

funcţionează la nivelul unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Alba; 

      (2) De asemenea pot face parte din cadrul Consiliului Consultativ pe 

Probleme de Tineret al Județului Alba și alte persoane reprezentative pentru tineri, care au 

performat la nivel naţional sau internaţional în diverse domenii de activitate (educaţie, cultură, 

sport, sănătate, antreprenoriat, voluntariat, etc.); 

        (3) Organizațiile prevăzute la alin. 1 lit. a și lit. b trebuie să îndeplinească 

cumulativ următoarele condiții: 

 a.) să aibă personalitate juridică; 

 b.) să existe şi să aibă activitate în interesul tinerilor de cel puțin 12 luni; 

 c.) să îşi manifeste dorinţa și interesul de a face parte din CCPT 

        (4) Structurile prevăzute la alin. 1 lit. d și lit. e trebuie să aparțină unor 

structuri sindicale/patronale cu reprezentativitate recunoscută conform Legii nr. 62/2011 a 

dialogului soacial, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

         (5) Persoanele prevăzute la alin. 2 vor fi propuse de preşedintele 

Consiliului Judeţean Alba şi aprobate de Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al 

Județului Alba. 

          (6) Reprezentanții organizațiilor, structurilor sau a grupurilor reprezentate 

trebuie să fie tineri, în sensul prevederilor art. 4 lit. a din prezentul regulament. 

 Art. 7. (1) Înscrierea în Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului Alba 

se va face prin cerere scrisă depusă la Secretariatul acestui consiliu, însoţită de documentele 

doveditoare îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 6. 

   (2) Prima componență a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al 

Județului Alba se stabilește prin dispoziție a preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, în urma 

verificării condițiilor prevăzute la art. 6, pe baza desemnării unor persoane reprezentative 

pentru fiecare dintre categoriile de reprezentanţi prevăzute la art. 6 alin. 1, care îşi 

nominalizează membri şi transmit datele de contact ale acestor persoane preşedintelui 

Consiliului Judeţean Alba în termen de 30 de zile de la data aprobării prezentului regulament. 

   (3) După constituirea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al 

Județului Alba, plenul va admite sau respinge cererile de adeziune a organizațiilor și structurile 

prevăzute la art. 6. alin. 1 lit. a, lit. b, lit. d și lit. e. Hotărârea de admitere/respingere se 

comunică petentei și poate fi atacată în condițiile legii contenciosului administrativ. 

   (4) Reprezentanţii prevăzuţi la art. 6 alin. 1 lit. c, lit. f devin membri de drept ai 

Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului Alba începând cu prima şedinţă a 

plenului Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului Alba după data depunerii 

cererii de adeziune la această structură. 

 

Capitolul III  

Competențele Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului Alba 

 

 Art. 8. (1) Principalele domenii de lucru abordate de Consiliul Consultativ pe Probleme 

de Tineret al Județului Alba sunt următoarele: 

 a.) cultură; 

 b.) educaţie şi formare; 

 c.) orientare în carieră și ocuparea forţei de muncă; 



 d.) participare şi activităţi de voluntariat; 

 e.) sport de masă şi manifestări sportive pentru tineret; 

 f.) sănătate şi mediu; 

 g.) incluziune socială şi susţinerea tinerei familii; 

 h.) combaterea migraţiei tinerilor din judeţul Alba; 

 i.) antreprenoriat economic și/sau social 

    (2) În funcţie de priorităţile stabilite, Consiliul Consultativ pe Probleme de 

Tineret al Județului Alba poate stabili alte domenii de lucru, în baza hotărârii plenului acestui 

consiliu. 

 

Capitolul IV 

Drepturile și obligațiile structurilor componente 

 

 Art. 9.  Structurile cu reprezentare în Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret al 

Județului Alba au următoarele drepturi: 

 a.) dreptul de a desemna reprezentanţi delegaţi, cu drept de vot, în cadrul plenului 

Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului Alba; 

 b.) dreptul de a vota, prin reprezentanţii lor, în cadrul plenului Consiliului Consultativ 

pe Probleme de Tineret al Județului Alba; 

 c.) dreptul de a propune şi de a participa la activitatea Consiliului Consultativ pe 

Probleme de Tineret al Județului Alba; 

 d.) dreptul de a fi informate cu privire la activitatea Consiliului Consultativ pe Probleme 

de Tineret al Județului Alba; 

 e.) dreptul de a se retrage din Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului 

Alba; 

 f.) dreptul de a desemna membri pentru Comisiile de lucru ale Consiliului Consultativ 

pe Probleme de Tineret al Județului Alba. 

 Art. 10. Structurile cu reprezentare în Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret al 

Județului Alba au următoarele obligaţii: 

 a.) obligaţia de a respecta prevederile prezentului Regulament; 

 b.) obligaţia de a desemna reprezentanţi la şedinţele plenare ale Consiliului Consultativ 

pe Probleme de Tineret al Județului Alba; 

 c.) obligaţia de a-şi informa membrii cu privire la problemele dezbătute în cadrul 

şedinţelor Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului Alba; 

 d.) obligaţia de a respecta deciziile Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al 

Județului Alba, în cazul în care acestea nu contravin statutelor proprii; 

 e.) obligaţia de a răspunde convocărilor la sesiuni, la termenul stabilit; 

 f.) obligaţia de a nu acţiona în numele Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al 

Județului Alba fără a avea un mandat în acest sens; 

 g.) obligaţia de a-şi anunţa în scris retragerea din Consiliul Consultativ pe Probleme de 

Tineret al Județului Alba; 

 h.) obligația de a nu absenta nemotivat la mai mult de două întâlniri consecutive. 

 

Capitolul V 

Structura organizatorică a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului Alba  

Secţiunea I 

Structuri interne 

 

Art. 11. Structurile interne ale Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al 

Județului Alba sunt următorele: 

a.) Plenul; 

b.) Comisiile de lucru; 

c.) Secretariatul. 

Secţiunea a II-a 

Plenul 

 

Art. 12. (1) Plenul este structura internă de conducere, cu rol deliberativ, a Consiliului 

Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului Alba. 



   (2) Plenul este format din: 

a.) totalitatea reprezentanţilor organizațiilor structurilor care intră în componenţa 

Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului Alba, după cum urmează: câte un 

reprezentant din partea tuturor organizațiilor și structurilor de tineret la nivel local, care 

îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 6 alin. 1 lit. a - f, cu sau fără personalitate juridică; 

b.) reprezentanţii propuşi de preşedintele Consiliulul Judeţean Alba conform 

prevederilor art. 6 alin. 2.   

    (3) Membrii reprezentanţi în Plen pot fi doar tineri, conform legislaţiei în 

vigoare. 

Art. 13. Plenul are următoarele atribuţii: 

a.) propune Consiliului Judeţean Alba modificarea prezentului Regulament; 

b.) stabileşte componenţa comisiilor de lucru; 

c.) propune Consiliului Judeţean Alba direcții de finanțare pentru activitățile de tineret, 

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2006 a tinerilor; 

d.) adoptă rezoluţii şi recomandări privind temele de interes dezbătute cu incidenţă în 

domeniul tineretului. 

Art. 14. (1) Plenul se întruneşte trimestrial sau în sesiune extraordinară ori de câte ori 

este necesar. Convocarea se va face în scris sau prin mijloace electronice care permit  

evidența trimiterii și primirii convocatorului, de către un reprezentant al Consiliului Judeţean 

Alba, desemnat în acest sens de către Secretariatul Consiliului Consultativ pe Probleme de 

Tineret al Județului Alba sau de cel puţin 1/3 din membrii cu drept de vot. 

   (2) Convocarea plenului în sesiune ordinară se face cu cel puţin 7 zile 

calendaristice înaintea datei stabilite pentru desfăşurarea acesteia, iar în sesiune extraordinară 

cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte; convocarea poate fi reprogramată de către 

Secretariatul Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului Alba, din motive 

obiective. 

   (3) Sesiunea plenului se consideră regulamentară, la prima întrunire, numai în 

prezenţa a minimum jumătate plus unu din membrii cu drept de vot, iar la a doua întrunire în 

prezenţa a minimum 1/3 plus unu din numărul membrilor cu drept de vot. În cazul în care nu 

se întruneşte cvorumul necesar, sesiunea se va amâna pentru o dată ulterioară, ce va fi 

comunicată de Secretariatul Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului 

Alba. 

   (4) La sesiunile ordinare sau extraordinare ale plenului pot participa, ca 

invitaţi, câte un reprezentant din partea oricărei structuri de/pentru tineret care îşi manifestă 

interesul de a participa la respectiva sesiune, precum şi alte persoane care primesc acest statut 

în plen, cu aprobarea Plenului; aceştia nu au drept de vot şi pot interveni în dezbateri numai 

cu acordul moderatorului de şedinţă. 

   (5) Reprezentanţii Consiliului Judeţean Alba, ai instituțiilor subordonate 

Consiliului Judeţean Alba, consilierii judeţeni, reprezentanţii Direcției Judeţene pentru 

Tineret şi Sport Alba şi ai Casei de Cultură a Studenţilor Alba Iulia pot participa de drept la 

şedinţele plenului, fără drept de vot. 

   (6) Ședințele sunt prezidate în mod rotativ de către reprezentanții 

organizațiilor și structurilor prevăzute la art. 6 alin. 1. La fiecare ședință se va alege un nou 

moderator de ședință. 

 Art. 15. (1) Plenul Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului Alba 

adoptă hotărâri în vederea exercitării atribuţiilor sale. 

    (2) Hotărârile plenului se adoptă prin consens. În cazul în care nu poate fi 

realizat consensul hotărârile se vor adopta cu votul majorităţii. 

    (3) Transmiterea către Consiliul Judeţean Alba a propunerii de modificare a 

Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret 

al Județului Alba se face numai cu avizul Plenului, la propunerea a minim 1/3 din membrii cu 

drept de vot ai plenului, iar pentru aprobare este necesar votul majorităţii membrilor desemnați. 

 

Secţiunea a III-a 

Comisiile de lucru 

 

Art. 16. (1) Comisiile de lucru sunt structuri interne de specialitate, fiecare dintre 

acestea acţionând pe câte un domeniu de lucru prevăzut în Regulamentul de Organizare și 



Funcționare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului Alba sau stabilit 

de plen. 

      (2) O comisie de lucru este formată din reprezentanţii aleşi din rândul 

membrilor plenului. 

      (3) Un membru al plenului nu poate face parte din mai multe comisii de 

lucru. 

Art. 17. Comisiile de lucru au ca atribuţie principală elaborarea strategiilor şi 

politicilor în domeniile de lucru prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare al 

Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului Alba, precum şi în alte domenii 

considerate prioritare de către plen. 

Art. 18. Modul de desfăşurare a activităţii Comisiilor se stabileşte de către plen. 

Art. 19. Pe lângă comisiile de lucru prevăzute mai sus, se poate hotărî înfiinţarea unor 

comisii cu caracter temporar, pentru a lucra pe teme specifice, considerate prioritare de către 

plen, pe domenii de interes care nu sunt prevăzute în Regulamentul de Organizare și 

Funcționare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului Alba. 

 

Secţiunea a IV-a 

Secretariatul 

 

Art. 20. Secretariatul Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului Alba 

este asigurat de către Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul turism, cultură, tineret, 

sport şi învăţământ din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

Art. 21. Secretariatul are următoarele atribuţii: 

a.) alcătuieşte procesele-verbale ale sesiunilor plenului; 

b.) ţine evidenţa documentelor Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al 

Județului Alba; 

c.) efectuează procedurile de convocare a sesiunilo de lucru conform prevederilor 

art. 14 din prezentul regulament. 

 

Capitolul IV 

Dispoziții tranzitorii și finale 

 

Art. 22. Prevederile prezentului Regulamentul de Organizare și Funcționare al 

Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului Alba se completază cu alte 

documente legislative în vigoare. 

 

 

                          INIŢIATOR,                                                 AVIZAT, 

       CONSILIER JUDEŢEAN,           SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

                               Marius-Nicolae CETERAŞ                    Vasile BUMBU 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREŞEDINTE 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special şi special integrat de nivel 

preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal şi postliceal, pentru anul şcolar 2018 – 2019 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă ordinară în luna februarie 2018; 

  Luând în dezbatere : 

   - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a 

unităţilor de învăţământ special şi special integrat de nivel preşcolar, primar, gimnazial, 

profesional, liceal şi postliceal, pentru anul şcolar 2018 - 2019; 

  - raportul de specialitate nr. 2128/2 februarie 2018 al Compartimentului Unităţi de 

asistenţă medicală, socială şi învăţământ special din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba; 

  - adresa nr. 23025 din 11.12.2017 a Compartimentului Unităţi de asistenţă medicală, 

socială şi învăţământ special din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

către Inspectoratul Școlar Județean Alba; 

  - avizul conform nr. 8584/78/21 decembrie 2017 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba, 

înregistrat la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 1221/22 februarie 2018;  

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 1 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 61 alin. 2 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului educației, cercetării tineretului și sportului nr. 5573 din 7 

octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

învăţământului special şi special integrat (art. 56 , 84, 102-103); 

-  Ordinului ministrului educației, cercetării tineretului și sportului nr. 5555 din 7 

octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor 

judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională; 

- Ordinului ministrului educației naționale nr. 3218 din 21 martie 2014 privind 

aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional special şi a notei de 

fundamentare privind elaborarea acestora; 

 - Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5777 din 22 

noiembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare 

pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi 

în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării 

reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018; 

 - Ordinului ministrului educației naționale nr. 5472 din 7 noiembrie 2017 pentru 

aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul 

preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de 

învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei 

unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019 

 În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

  



  Art. 1. Se aprobă Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ special şi special integrat de 

nivel preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal şi postliceal, pentru anul şcolar 2018 – 

2019, conform anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcției dezvoltare și 

bugete și Compartimentului Unităţi de asistenţă medicală, socială şi învăţământ special din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Inspectoratului Școlar Judeţean Alba, Centrului 

Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba, Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alba, 

unităților de învățământ menționate în anexa hotărârii, Direcției juridică și relații publice, Direcţiei 

dezvoltare şi bugete și Compartimentului Unităţi de asistenţă medicală, socială, învăţământ special 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                     AVIZAT 

               VICEPREŞEDINTE,                SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                      Dumitru  FULEA                          Vasile BUMBU                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 41 

Alba Iulia, 2 februarie 2018 



Anexa la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Județean Alba  nr. 41/2 februarie 2018 

 

 

 

 

Reţeaua scolară a unităţilor de învăţământ special şi special integrat de nivel preşcolar, 

primar, gimnazial, profesional, liceal şi postliceal, pentru anul şcolar 2018 – 2019 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Unitatea de învăţământ 

Clase integrate de învăţământ 

special şi învăţământ la 

domiciliu 

 

1. 

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă, 

Alba Iulia 

 

X 

 

2. 

Liceul cu Program Sportiv 

„Florin Fleşeriu” – Sebeş 

 

X 

 

3. 

 

Şcoala Gimnazială „Axente Sever” Aiud 

 

X 

 

4. 

 

Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu” Blaj 

 

X 

 

5. 

 

Liceul „Horea, Cloşca şi Crişan” Abrud 

 

X 

 

6. 

 

Liceul „Corneliu Medrea” Zlatna 

 

X 

 

7. 

 

Şcoala Gimnazială „Singidava” Cugir 

 

X 

 

8. 

 

Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Ciumbrud 

 

X 

 

9. 

 

Colegiul Tehnic „Dorin Pavel”, Alba Iulia 

 

X 

 

10. 

 

Colegiul Tehnic „Alexandru Domşa” Alba Iulia 

 

X 

 

 

 

                     AVIZAT 

               VICEPREŞEDINTE,                SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                      Dumitru  FULEA                          Vasile BUMBU                                         

 

 

             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de 

 învăţământ special şi special integrat de nivel preşcolar, primar, gimnazial,  

profesional, liceal şi postliceal, pentru anul şcolar 2018 – 2019 

 

 

 

Organizarea reţelei şcolare reprezintă procesul de stabilire a unităţilor de învăţământ 

autorizate/acreditate de stat şi particular, care vor funcţiona în anul şcolar următor pe raza unităţii 

administrativ teritoriale, sub coordonarea şi monitorizarea inspectoratului şcolar. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale cu modificările și 

completările ulterioare, Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular 

preuniversitar, respectiv învăţământ special, se organizează de către autorităţile administraţiei 

publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare. Pentru învăţământul special liceal şi 

special postliceal, reţeaua şcolară se realizează de către consiliul judeţean, cu consultarea 

partenerilor sociali şi cu avizul conform al Ministerului Educaţiei Naţionale. 

De asemenea, Ordinul ministrului educației naționale nr. 5472 din 7 noiembrie 2017 

pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul 

preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de 

învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor 

de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019,  stipulează faptul că, actul administrativ 

prin care se stabileşte reţeaua şcolară a localităţii/judeţului/sectorului este hotărârea de consiliu 

local/consiliu judeţean sau dispoziţia primarului/preşedintelui consiliului judeţean, după caz, emisă 

în baza prevederilor legislaţiei în vigoare. 

 În urma centralizării informaţiilor referitoare la cifra de şcolarizare pentru anul 2018-2019,  

comunicate de către unităţile de învăţământ din judeţul Alba şi Centrul Judeţean de Resurse şi 

Asistenţă Educaţională Alba, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba la propunerea transmisă de 

Consiliul Judeţean Alba cu privire la Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ special şi special 

integrat de nivel preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal şi postliceal, pentru anul şcolar 

2018 – 2019 a acordat Avizul conform cu nr. 8584 din 21 decembrie 2017. 

În conformitate cu prevederile art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare 

a Consiliului Judeţean Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 128/28 iulie 

2016, iniţiez Proiectul de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 

special şi special integrat de nivel preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal şi postliceal, 

pentru anul şcolar 2018 – 2019, înregistrat cu nr. 41/2 februarie 2018. 

 

VICEPREȘEDINTE 

      Dumitru FULEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

SECRETARUL JUDEŢULUI 

Compartimentul Unitaţi de asistenţă  

medicală, socială şi învăţământ special 

Nr. 2128/2 februarie 2018 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special 

şi special integrat de nivel preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal şi postliceal, pentru 

anul şcolar 2018 – 2019 

 

 

 

Potrivit prevederilor art. 61 din Legea nr. 1/2011, a educaţiei naţionale, cu modificările şi 

completările ulterioare, reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular 

preuniversitar, respectiv învăţământ special, se organizează de către autorităţile administraţiei 

publice, cu avizul conform al  inspectoratelor şcolare. 

În vederea cuprinderii unităţilor de învăţământ special şi special integrat de nivel 

preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal şi postliceal şi organizării acestora în reţeaua 

şcolară, se respectă următoarele etape, conform art. 22 alin. 3 din Metodologiei privind 

fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa 

efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi 

emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar 

pentru anul şcolar 2018-2019 aprobată prin Ordinului ministrului educației naționale nr. 5472 

din 7 noiembrie 2017: 

a.)  realizarea proiectului de reţea şcolară de către consiliul local/consiliul judeţean;  

b.) transmiterea proiectului de reţea şcolară, realizat de către consiliul local/consiliul 

judeţean, de către primar/preşedinte al consiliului judeţean, către inspectoratul şcolar/Ministerul 

Educaţiei Naţionale, cu solicitarea de emitere a avizului conform, potrivit prevederilor legale;  

c.) realizarea activităţilor de monitorizare şi control de către inspectoratele şcolare, în 

colaborare cu Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar; 

d.) transmiterea către autorităţile administraţiei publice locale (primarul şi consiliul local, 

respectiv preşedintele consiliului judeţean şi consiliul judeţean) a listei unităţilor de învăţământ 

pentru care se acordă aviz conform, precum şi a listei unităţilor de învăţământ pentru care nu se 

acordă aviz conform (însoţită de un raport care conţine motivele neacordării avizului conform şi 

propuneri privind organizarea/reorganizarea acestora);  

e.) aprobarea, prin hotărâre a consiliului local sau, după caz, a consiliului judeţean, a 

reţelei şcolare pe baza avizului conform al inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei 

Naţionale. 

Prin adresa nr. 23025/11 decembrie 2017, Consiliul Judeţean Alba prin Compartimentul 

Unităţi de asistenţă medicală, socială şi învăţământ special a transmis Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Alba propunerea privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special 

preuniversitar de stat şi învăţământ special liceal, profesional şi special postliceal din judeţul 

Alba, pentru anul şcolar 2018-2019, în urma consultării cu unităţile de învăţământ din judeţ şi 

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba. 

Art. 22 alin. 2 din Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru 

învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în 

unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării 

reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019 aprobată prin 

Ordinului ministrului educației naționale nr. 5472 din 7 noiembrie 2017 „obţinerea avizului 

conform este obligatorie, lipsa acestuia atrăgând nulitatea hotărârii consiliului local sau, după caz, 

a consiliului judeţean prin care este aprobată reţeaua şcolară”. 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba la propunerea transmisă de Consiliul Judeţean Alba cu 

privire la Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ special şi special integrat de nivel 



preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal şi postliceal, pentru anul şcolar 2018 – 2019 a 

acordat Avizul conform cu nr. 8584 din 21 decembrie 2017, înregistrat la registratura Consiliului 

Judeţean Alba cu nr. 1221/22 februarie 2018. 

În anul 2018 vor fi cuprinse în reţeaua şcolară un număr de: 

-  5 structuri educaţionale cu clase speciale integrate în învăţământul de masă şi 

învăţământ la domiciliu, respectiv: Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Alba Iulia, Liceul 

Sportiv Sebeş, Şcoala cls. I-VIII „Ax. Sever” Aiud, Liceul „Horea, Cloşca şi Crişan”Abrud, 

Şcoala Singidava Cugir,  

- 5 structuri din învăţământul special profesional şi tehnic: Colegiul Tehnic „Alexandru 

Domşa” Alba Iulia, Colegiul Tehnic „Dorin Pavel” Alba Iulia, Liceul Tehnologic Agricol 

„Alexandru Borza” Ciumbrud, Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu” Blaj, Liceul „Corneliu 

Medrea” Zlatna. 

Potrivit prevederilor art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, în exercitarea atribuţiilor 

privind gestionarea serviciilor publice din subordine, consiliul judeţean asigură, potrivit 

competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 

interes judeţean privind educaţia. 

Organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se realizează 

prin hotărâre a consiliului local sau, după caz, a consiliului judeţean, cu avizul conform al 

inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei Naţionale, după caz, conform prevederilor Art. 22 

alin. 1 din Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul 

preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de 

învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei 

unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019 aprobată prin Ordinului 

ministrului educației naționale nr. 5472 din 7 noiembrie 2017. 

 Având în vedere considerentele şi textele legale la care am făcut trimitere în prezentul 

raport de specialitate, considerăm a fi oportună şi legală iniţierea şi aprobarea proiectului de 

hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special şi special integrat de 

nivel preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal şi postliceal, pentru anul şcolar 2018 – 

2019, înregistrat cu nr. 41 din 2 februarie 2018. 

 

 

 

REDACTAT 

Camelia Mirela ȚIMONEA 

 

 

 

 

 

 

ÎMI ASUM RESPONSABILITATEA ASUPRA LEGALITĂȚII 

SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

Vasile BUMBU 
 







ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului -  monument istoric, 

situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Traian, nr. 70, judeţul Alba,  

înscris în CF nr. 92504 Alba Iulia, nr. topo. 1791/2/1/2/2  

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna februarie 2018; 

 Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de 

preemţiune asupra imobilului -  monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, 

str. Traian, nr. 70, judeţul Alba, înscris în CF nr. 92504 Alba Iulia, nr. topo. 1791/2/1/2/2; 

- raportul de specialitate nr. 2288/5 februarie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 69/31 ianuarie 2018 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, înregistrată la 

registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 1917/31 ianuarie 2018; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c şi art. 91 alin. 1 lit. f  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 1730 şi urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului nr. 2314/2004 al ministrului culturii şi cultelor privind aprobarea Listei 

monumentelor istorice şi Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă neexercitarea dreptului de preemţiune de către Judeţul Alba asupra 

imobilului situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Traian, nr. 70, judeţul Alba, înscris 

în CF nr. 92504 Alba Iulia, nr. topo. 1791/2/1/2/2, în suprafaţă totală de 1049 mp., compus din 

construcţii, curţi construcţii şi teren arabil-grădină, proprietar SC MIDAS COMP SRL Alba Iulia 

în cotă de 1/1 părţi, înscris în Lista Monumentelor Istorice, în situl arheologic de grupa A, 

Aşezarea civilă, cod LMI 2015 AB-I-m-A-00001.02., conform adresei transmise de către 

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba, care constituie anexă la prezenta hotărâre.   

Art. 2. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcţiei 

Judeţene pentru Cultură Alba, Direcției juridice şi relații publice, Direcției gestionarea 

patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

     AVIZAT 

PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                  ION DUMITREL               Vasile BUMBU          

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 42 

Alba Iulia, 5 februarie 2018 























ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului -  

monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Traian, nr. 70, judeţul 

Alba, înscris în CF nr. 92504 Alba Iulia, nr. topo. 1791/2/1/2/2 

 

 

Prin 69/31 ianuarie 2018, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 

1917/31 ianuarie 2018, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba ne comunică solicitarea făcută de 

SC MIDAS COMP SRL Alba Iulia, privind exercitarea dreptului de preemţiune asupra 

imobilului, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Traian, nr. 70, judeţul Alba, înscris 

în CF nr. 92504 Alba Iulia, nr. topo. 1791/2/1/2/2. 

SC MIDAS COMP SRL Alba Iulia are calitatea de proprietar în cotă de 1/1 asupra 

imobilului situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Traian, nr. 70, judeţul Alba, înscris 

în CF nr. 92504 Alba Iulia, cu nr. topo. 1791/2/1/2/2 Alba Iulia. Imobilul este compus din 

construcţii, curţi construcţii şi teren arabil-grădină în suprafaţă totală de 1049 mp., şi este înscris 

în Lista Monumentelor istorice, în situl arheologic de grupa A, Aşezarea civilă, cod LMI 2015 

AB-I-m-A-00001.02. . SC MIDAS COMP SRL Alba Iulia îşi exprimă intenţia de a vinde 

imobilul respectiv. 

Prin adresa nr. 69/31 ianuarie 2018, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba declină 

dreptul de preemţiune pentru achiziţionarea imobilului în cauză, către autorităţile administraţiei 

publice locale, respectiv Consiliului Judeţean Alba. 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 42 din 5 februarie 2018. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE,     

ION DUMITREL                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. 2288/05.02.2018 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului -  

monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Traian, nr. 70, judeţul 

Alba, înscris în CF nr. 92504 Alba Iulia, nr. topo. 1791/2/1/2/2 

 

 

 

 SC MIDAS COMP SRL Alba Iulia, în calitate de proprietar de carte funciară în cotă de 

1/1  asupra imobilului, situat în municipiul Alba Iulia, str. Traian, nr. 70, judeţul Alba, identificat 

prin CF nr. 92504, nr. topo. 1791/2/1/2/2 Alba Iulia, prin adresa înregistrată la Direcţia Judeţeană 

pentru Cultură Alba cu nr. 69/31.01.2018, anunţă intenţia de vânzare a imobilului respectiv. 

Imobilul compus din construcţii, curţi construcţii şi teren arabil-grădină, este înscris în CF nr. 

92504, nr. topo. 1791/2/1/2/2, în suprafaţă totală de 1049 mp. Imobilul teren aferent este înscris 

în Lista Monumentelor istorice, în situl arheologic de grupa A, Aşezarea civilă, cod LMI 2015 

AB-I-m-A-00001.02. 

Conform prevederilor art. 4 alin. 4 din Legea nr. 422/2001, privind protejarea 

monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare, „monumentele istorice aflate 

în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condiţiile 

exercitării dreptului de preemţiune ale statului român, prin Ministerul Culturii şi Patrimoniului 

Naţional, pentru monumentele istorice clasate în grupa Aˮ. Alin. 7 al aceluiași articol prevede că 

„termenul de exercitare a dreptului de preemţiune al statului este de maximum 25 de zile de la 

data înregistrării înştiinţării, documentaţiei şi a propunerii de răspuns la Ministerul Culturii şi 

Patrimoniului Naţional sau, după caz, la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii 

şi Patrimoniului Naţional; titularii dreptului de preemţiune vor prevedea în bugetul propriu 

sumele necesare destinate exercitării dreptului de preemţiune; valoarea de achiziţionare se 

negociază cu vânzătorulˮ. 

 În situaţia în care, conform art. 4 alin. 8 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea 

monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare, „Ministerul Culturii şi 

Patrimoniului Naţional sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi 

Patrimoniului Naţional nu îşi exercită dreptul de preemţiune în termenul prevăzut la alin. 7, acest 

drept se transferă autorităţilor publice locale, care îl pot exercita în maximum 15 zileˮ. Prin 

urmare dreptul de preemţiune se transferă autorităţilor administraţiei publice locale, respectiv 

Consiliul Judeţean Alba şi Primăriei municipiului Alba Iulia. 

Faţă de cele menționate mai sus, Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba trebuie să se 

pronunţe dacă îşi exercită sau nu dreptul de preemţiune asupra imobilului mai sus menţionat. 

 Consider că nu se justifică necesitatea şi oportunitatea achiziţiei imobilului mai sus 

prezentat, prin urmare propun adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor 

mai sus menţionate, precum şi a dispoziţiilor art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit 

cărora consiliul judeţean îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege şi a Legii nr. 422/2001, 

privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 

 

 

 

Întocmit, Ghilea Florin 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE  

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea trecerii unui bun imobil situat administrativ 

 în municipiul Aiud din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Județului 

Alba în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba  

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna februarie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea trecerii unui bun 

imobil situat administrativ  în municipiul Aiud din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 

privat al Județului Alba în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului 

Alba; 

- raportul de specialitate nr. 2476/7 februarie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 863 lit. e, din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare); 

- art. 8 alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Alba, precum și al 

municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Alba; 

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă trecerea bunului imobil situat administrativ în municipiul Aiud, str. 

Tribun Tudoran, nr. 13, județul Alba, înscris în CF 74350 Aiud, cu nr. cadastral 74350 și 74350-

C1, în suprafață de 5668 mp, având datele de identificare prevăzute în anexa - parte integrantă a 

prezentei hotărâri, din domeniului privat al Județului Alba în domeniul public al Județului 

Alba. 

Art. 2. Poziţia cu nr. crt. 88 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 

Județului Alba se modifică şi va avea conţinutul prevăzut în anexa - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi 

Direcţia de dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba 

va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridică 

și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.   

    

     AVIZAT 

PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                  ION DUMITREL               Vasile BUMBU          

 

 

  Înregistrat cu nr. 43 

Alba Iulia, 7  februarie  2018 



Anexa la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Judeţean Alba nr. 43/6 februarie 2018   

 

 

       Datele de identificare  

             ale bunului imobil care se înscrie la poziția cu nr. crt. 88 în 

 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba 

 

Secţiunea  I 

Bunuri imobile 

Nr. 

crt. 

Codul 

de 

Clasificare 

Denumirea 

Bunului 
Elementele de identificare 

Anul 

dobândirii 

sau, după 

caz, al dării 

în folosinţă 

Valoarea de 

inventar 

-lei- 

Situaţia 

juridică actuală 

Denumire act 

proprietate sau 

alte acte 

doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 

88 1.8 Imobil Canton Aiud și 

teren aferent  

Imobil situat administrativ în municipiul Aiud, str. Tribun Tiberiu, nr. 

13 județul Alba compus din: 

- clădire (birouri), regim P, suprafață construită de 164 mp; 

- teren cu categoria de folosință curți construcții, intravilan - înscris în 

CF 74350 Aiud, cu nr. cadastral 74350, nr. topo. 74350 în suprafață de 

5.668 mp  

 

 Vecinătăţi: 

Est – drum 

Nord – S.C. Remat  S.A. 

Vest – drum 

Sud - str. Tribun Tiberiu 

1968  

 

150.242,94  

 

361.817,33  

Domeniul public 

al judeţului 

Alba, potrivit 

Hotărârilor 

Consiliului 

Judeţean Alba     

nr. …/2018 

 

 
Comisia specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Alba: 

 

   Preşedinte:     Secretar:      Membri: 

   Ion DUMITREL     Vasile BUMBU     Voichița Maria COMAN  

                Marian Florin AITAI  

                Ioan BODEA  

               Liliana NEGRUȚ 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea trecerii unui bun imobil situat 

administrativ  în municipiul Aiud din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al 

Județului Alba în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba  

 

 

 

 Imobilul „Canton Aiud și teren aferent” situat administrativ în municipiul Aiud, str. 

Tribun Tudoran, nr. 13, judeţul Alba a fost preluat în domeniul public al Județului Alba și în 

administrarea Regiei Autonome „Drumuri și Poduri Locale” Alba începând cu anul 1992, când 

prin H.G. nr. 597/1992 regiile autonome și societățile comerciale cu capital integral de stat, 

care prestează servicii publice de interes județean, au trecut sub autoritatea Consiliului Județean. 

 Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 75/1998 a fost înființată Societatea 

Comercială „Drumuri și Poduri Locale” S.A, iar prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 

58/2003, imobilul identificat în alineatul anterior, a fost trecut din domeniul public al Județului 

Alba în domeniul privat al Județului Alba.   

În urma relocării sediului Secției Aiud a Societăţii „Drumuri și Poduri Locale” S.A. 

precum și a reorganizării și restrângerii activității, imobilul „Canton Aiud și teren aferent” situat 

administrativ în municipiul Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 13, județul Alba nu  mai este utilizat 

de această societate. 

Pentru o mai bună gestionare a imobilului respectiv, propun revenirea la situația 

anterioară anului 2003, respectiv la trecerea imobilului „Canton Aiud și teren aferent” din 

domeniul privat al Județului Alba în domeniul public al Județului Alba și în administrarea 

Consiliului Județean Alba. 

 Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 43 din 7 februarie 2018. 

 

  

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI  

Nr. 2476 /07.02.2018  

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea trecerii unui bun imobil situat 

administrativ în municipiul Aiud din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al 

Județului Alba în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba  
 

Conform art. 119 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, patrimoniul unităților  administrativ-teritoriale este format 

din bunuri mobile și imobile care aparţin domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale 

respective, domeniului privat al acesteia, precum şi drepturile şi obligaţiile cu caracter 

patrimonial. 

De asemenea, conform art. 863 lit. e din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, 

cu modificările și completările ulterioare), proprietatea publică se poate dobândi „prin transferul 

unui bun din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia sau din domeniul privat al 

unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul public al acesteia, în condiţiile legii”. 

Imobilul-teren „Canton Aiud și teren aferent”, înscris în CF 74350 Aiud, cu nr. cadastral 

74350 și 74350-C1, în suprafață de 5.668 mp, situat administrativ în municipiul Aiud, str. Tribun 

Tudoran, nr. 13 a fost preluat în domeniul public al Județului Alba începând cu anul 1992, când 

prin HG nr. 597/1992 regiile autonome și societățile comerciale cu capital integral de stat, care 

prestează servicii publice de interes județean, au trecut sub autoritatea Consiliului Județean. 

În temeiul Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 9/1994, imobilul descris anterior se 

transmite spre administrare Regiei Autonome Drumuri și Poduri Locale Alba.  Urmare a  

Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 75/1998 prin care a fost înființată Societatea Comercială 

Drumuri și Poduri Locale S.A, imobilul situat administrativ în municipiul Aiud, str. Tribun 

Tudoran, nr. 13 a fost concesionat prin contractul de concesiune nr.  408-346/2000 încheiat între 

Consiliul Județean Alba și SC Drumuri și Poduri Locale SA. Prin Hotărârea Consiliului Județean 

Alba nr. 58/2003, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 

193/2004, imobilul identificat în alineatul anterior, a fost trecut din domeniul public al Județului 

Alba în domeniul privat al Județului Alba. 

Urmare a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 211/2005, imobilul „Canton Aiud și 

teren aferent” situat administrativ în municipiul Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 13 nu mai face 

obiectul contractului de concesiune  nr.  408-346/2000, iar prin protocolul de predare-preluare 

nr.786-313 din 24.01.2006 acest imobil a fost preluat în administrarea Consiliului Județean Alba.  

În urma acțiunilor de retrocedare, ca urmare a cererilor de restabilire a dreptului de 

proprietate asupra imobilelor preluate în mod abuziv în perioada anterioară anului 1989, prin 

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 171/2008 și Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 

199/2011 suprafața terenului identificat anterior a fost diminuată la suprafața de 5.668 mp. 

În considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a dispoziţiilor art. 91–(1), lit. c) 

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, potrivit cărora Consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea 

patrimoniului judeţului, precum și pentru o mai bună gestionare a imobilului respectiv, propun 

revenirea la situația anterioară anului 2003, respectiv la trecerea imobilului „Canton Aiud și 

teren aferent” din domeniul privat al Județului Alba în domeniul public al Județului Alba și în 

administrarea Consiliului Județean Alba. 

Față de cele mai sus precizate propun adoptarea proiectul de hotărâre inițiat în 

considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea 

nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare și ale art. 91 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean 

îndeplineşte atribuţii privind gestionarea domeniului public al  judeţului. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 

Întocmit: Radu Octavian Neag 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

  PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate 

și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Modernizare drum judeţean DJ 103E: 

DN 1 - Gîrbova de Jos - Gîrbovița - Gîrbova de Susˮ 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din februarie 2018; 

Luând în dezbatere:  

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului 

„Modernizare drum judeţean DJ 103E: DN 1 - Gîrbova de Jos - Gîrbovița - Gîrbova de Susˮ; 

- raportul de specialitate nr. 2540 din 7 februarie 2018 al Direcției gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 14, art. 91 alin. 1 lit. b, art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 3 lit. f din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 20, art. 44 și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și 

a normativelor specifice în vigoare. 

  În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobă documentația  tehnico-economică a investiției „Modernizare drum 

judeţean DJ 103E: DN 1 - Gîrbova de Jos - Gîrbovița - Gîrbova de Susˮ. 

 Art. 2. Se aprobă devizul general al investiției „Modernizare drum judeţean DJ 103E: DN 

1 - Gîrbova de Jos - Gîrbovița - Gîrbova de Susˮ, la valoarea totală de 8628505,27 lei (inclusiv 

TVA), din care C+M 7580389,50 lei (inclusiv TVA) prezentat în anexa nr. 1 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai Proiectului „Modernizare drum 

judeţean DJ 103E: DN 1 - Gîrbova de Jos - Gîrbovița - Gîrbova de Susˮ prezentați în anexa nr. 2 

- parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridică 

și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului si Direcției dezvoltare si bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

     AVIZAT 

PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                  ION DUMITREL               Vasile BUMBU          

 

 

 

Înregistrat cu nr. 44 

Alba Iulia, 7 februarie 2018 

http://www.cjalba.ro/


Anexa nr. 1  la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Județean Alba nr. 44 din 7 februarie 2018 

 

DEVIZ GENERAL 

al obiectivului de investiție „Modernizare drum judeţean DJ 103E: 

DN 1 - Gîrbova de Jos - Gîrbovița - Gîrbova de Susˮ 

 

   

Cota TVA 19% 

Nr. 

crt. 

Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor de 

lucrări 

Valoare 

(fără TVA) 
TVA 

Valoare 

(inclusiv 

TVA) 

Lei Lei Lei 

1 2 3 4 5 

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00 

1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 

1.3 
Amenajări pentru protecţia mediului si 

aducerea terenului la starea inițială 
0,00 0,00 0,00 

1,4 
Cheltuieli pentru relocarea/protecția 

utilităților 
0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 

2.1 
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților 

necesare obiectivului 
0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3.1 Studii 0,00 0,00 0,00 

3.1.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00 

3.1.1.1 Studiu topografic 0,00 0,00 0,00 

3.1.1.2 Studiu geotehnic 0,00 0,00 0,00 

3.1.1.3 Studiu hidrologic 0,00 0,00 0,00 

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 

3.1.3 Alte studii specifice - Nu este cazul 0,00 0,00 0,00 

3.2 
Documentații suport și cheltuieli pentru 

obținerea de avize, acorduri și autorizații 
0,00 0,00 0,00 

3,3 Expertizare tehnică 0,00 0,00 0,00 

3,4 
Certificarea performanţei energetice şi 

auditul energetic al clădirilor 
0,00 0,00 0,00 

3,5 Proiectare 95.000,00 18.050,00 113.050,00 

3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 

3.5.3 

Studiu de fezabilitate/ documentație de 

avizare a lucrărilor de intervenții și deviz 

general 

37.000,00 7.030,00 44.030,00 

3.5.4 
Documentaţiile tehnice necesare în vederea 

obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 
3.000,00 570,00 3.570,00 

3.5.5 
Verificarea tehnică de calitate a proiectului 

tehnic şi a detaliilor de execuţie 
0,00 0,00 0,00 

3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie 55.000,00 10.450,00 65.450,00 

3,6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00 0,00 0,00 

3,7 Consultanţă 35.000,00 6.650,00 41.650,00 

3.7.1 
Managementul de proiect pentru obiectivul 

de investiţii 
25.000,00 4.750,00 29.750,00 

3.7.2 Auditul financiar 10.000,00 1.900,00 11.900,00 

3,8 Asistenţă tehnică 89.210,00 16.949,90 106.159,90 



3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului 4.210,00 799,90 5.009,90 

3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor 2.210,00 419,90 2.629,90 

3.8.1.2 

pentru participarea proiectantului la fazele 

incluse în programul de control al lucrărilor 

de execuţie, avizat de către Inspectoratul de 

Stat în Construcţii 

2.000,00 380,00 2.380,00 

3.8.2 Dirigenție de șantier 85.000,00 16.150,00 101.150,00 

TOTAL CAPITOL 3 219.210,00 41.649,90 260.859,90 

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1 Construcţii şi instalaţii 6.270.075,21 1.191.314,29 7.461.389,50 

4.1.1 Obiect 01 DJ103E 6.270.075,21 1.191.314,29 7.461.389,50 

4.2 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale 
0,00 0,00 0,00 

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale care necesită montaj 
0,00 0,00 0,00 

4.4 

Utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale care nu necesită montaj şi 

echipamente de transport 

0,00 0,00 0,00 

4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00 

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 4 6.270.075,21 1.191.314,29 7.461.389,50 

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de şantier 100.000,00 19.000,00 119.000,00 

5.1.1 
Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente 

organizării de şantier 
100.000,00 19.000,00 119.000,00 

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de şantier 0,00 0,00 0,00 

5.2 
Comisioane, cote legale, taxe, costul 

creditului 
73.255,86 0,00 73.255,86 

5.2.1 
Comisioanele şi dobânzile aferente creditului 

băncii finanţatoare 
0,00 0,00 0,00 

5.2.2 

Cota aferenta ISC pentru controlul calității 

lucrărilor de construcții - conform Legii nr.  

10/1995   (0,5%) 

31.850,38 0,00 31.850,38 

5.2.3 

Cota aferenta ISC pentru controlul statului în 

amenajarea teritoriului, urbanism și pentru 

autorizarea lucrărilor de construcții – 

conform Legii nr.  10/1995   (0,1%) 

6.370,08 0,00 6.370,08 

5.2.4 
Cota aferenta casei sociale a constructorului  

(0,5%) 
31.850,38 0,00 31.850,38 

5.2.5 

Taxe pentru acorduri, avize conforme şi 

autorizaţia de construire/desfiinţare   

(0,05%) 

3.185,04 0,00 3.185,04 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 600.000,00 114.000,00 714.000,00 

5,4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 5 773.255,86 133.000,00 906.255,86 

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar 

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 

6.2 Probe tehnologice şi teste 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00 

TOTAL GENERAL 7.262.541,08 1.365.964,19 8.628.505,27 

Din care C + M 6.370.075,21 1.210.314,29 7.580.389,50 

 
 

       Beneficiar,             Proiectant,   

 UAT JUDEȚUL ALBA S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L.  

 



Anexa nr. 2  la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Județean Alba nr. 44 din 7 februarie 2018 

 

 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI 

„Modernizare drum judeţean DJ 103E:  

DN 1 - Gîrbova de Jos - Gîrbovița - Gîrbova de Susˮ 

 

 

 

 1. Indicatori economici: 

 - valoarea totală a investiției 7.262.541,08 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 

1.365.964,19 lei, cu un total de  8.628.505,27 lei (inclusiv TVA) 

 din care C+M 6.370.075,21 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 1.210.314,29 lei, cu 

un total de  7.580.389,50 lei (inclusiv TVA) 

- durata de execuție estimată: 12 luni 

 

 2. Indicatori tehnici:  

 - Categoria funcțională a drumului: Drum județean; 

 - Clasa tehnică: IV; 

 - Viteza de proiectare: 20-30 km/h;  

 - Lungimea totală a traseului amenajat: 7675 m; 

 - Lățimea părții carosabile: 4,00 - 5,50 m; 

 - Lățimea acostamentelor: 2 x 0,50 m;  

 - Lățimea platformei: 5,00 - 6,50 m; 

 - Panta transversală este 2,5% în aliniament la carosabil (pantă unică și profil acoperiș) și 

4% la acostamente. 

 - Structura rutieră adoptată: 

o În intravilan și în zonele unde linia roșie nu se poate ridica suficient: 

 4 cm BA 16 rul 50/70 conform SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-

1:2006/AC:2008 (BA 16 conform AND 605-2014); 

 5 cm BA 20 leg 50/70 sau BA 20 leg 50/70 PC (cu pietris concasat) 

conform SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008 (BAD 20 sau BADPC 20 

conform AND 605-2014); 

 15 cm strat de baza din piatra sparta conform SR EN 13242+A1:2008; 

 30 cm fundaţie din balast conform SR EN 13242+A1:2008 si STAS 6400; 

 15 cm strat de forma din balast nisipos executat conform STAS 12253-84. 

o În extravilan: 

 4 cm BA 16 rul 50/70 conform SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-

1:2006/AC:2008 (BA 16 conform AND 605-2014); 

 5 cm BA 20 leg 50/70 sau BA 20 leg 50/70 PC (cu pietris concasat) 

conform SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008 (BAD 20 sau BADPC 20 

conform AND 605-2014); 

 15 cm strat de baza din piatra sparta conform SR EN 13242+A1:2008; 

 15 cm fundaţie din balast conform SR EN 13242+A1:2008 si STAS 6400; 

 Pietruirea existentă cu completare balast dacă este necesar, care se 

scarifică și se reprofilează,  astfel  încât să aibe minim 35 cm. 

- Pentru scurgerea şi evacuarea apelor pluviale s-a prevăzut executarea următoarelor 

amenajări: 

o șanțuri pereate – 474 m; 

o șanțuri reprofilate de pământ; 

o rigole carosabile ranforsate – 655 m. 

- Descărcarea apelor din dispozitivele de colectare a apelor se va face la podeţele 

proiectate: 

o Podețe traversare 33 buc. , din care: 

 Podețe reparate – 16; 



 Podețe noi – 16; 

 Podeț refăcut tip C2 - 1 

o Podețe laterale 10 buc., din care: 

 DN600 mm - 7 buc; 

 DN300 mm - 3 buc 

- Lucrări de consolidare: 

o fundație adâncită de parapet în lungime de L=25,00 m și înălțime H=2,50 m, 

poziție km 3+269,00 - 3+294,00 st.; 

o protejarea taluzelor - lucrări de anrocamente cu înălțimea H=2,00 m: 

 pe o lungime de 40 m, poziție km 6+469,00 - 6+509,00 st.; 

 pe o lungime de 100 m, poziție km 6+514,00 - 6+614,00 st. 

- Amenajare intersecții cu drumuri laterale pe 25 m lungime și lățime variabilă în funcție 

de ampriza drumului lateral – 35 buc. 

- Parapet rutier tip N1 – 1670 m; 

- Indicatoare rutiere – 130 buc.; 

- Accese la proprietăți – 116 buc.; 

- Borne kilometrice – 7 buc.; 

- Borne hectometrice – 69 buc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu 

de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Modernizare drum 

judeţean DJ 103E: DN 1 - Gîrbova de Jos - Gîrbovița - Gîrbova de Susˮ 

 

 

Pentru economia generală a unei societăți căile de comunicații reprezintă unul din factorii 

principali care favorizează dezvoltarea tuturor sectoarelor de activitate, ele mijlocind mobilitatea 

oamenilor și a bunurilor materiale, înlesnind accesul pentru exploatarea bogățiilor naturale, 

schimbul de mărfuri, etc. 

Drumul județean DJ 103E: DN 1 - Gîrbova de Jos - Gîrbovița - Gîrbova de Sus, se află  pe 

teritorilul administrativ al municipiului Aiud și asigură legătura localităților Gîrbova de Jos, 

Gîrbovița și Gîrbova de Sus cu DN1, una dintre principalele artere de circulație care străbate 

teritoriul județului Alba. Are lungimea totală de 9,390 km, din punct de vedere al structurii 

rutiere drumul este pietruit între km 0+000 – 7+540, iar restul de 1,850 km este de pământ. 

În prezent, pe drumul respectiv se poate dezvolta o viteză de deplasare redusă datorită 

gropilor prezente în sistemul rutier, lipsei unor sisteme de scurgere a apelor pluviale atât de pe 

partea carosabilă (panta tranversală) cât și din zona drumului (șanțuri și podețe colmatate sau 

subdimensionate) și în special lipsei unei suprafețe de rulare rezistentă la acțiunea factorilor 

climatici.  

Corectarea elementelor geometrice ale drumului, atât în plan cât și în profil longitudinal și 

transversal, urmate de lucrări de executare a unui sistem rutier modern ar elimina aceste 

neajunsuri. Amenajarea acestuia va contribui la realizarea unor activități productive, ducând la 

ridicarea standardului de viață al locuitorilor, așa încât acest lucru să conducă la stabilizarea 

populației în aceasta zonă, cu toate consecințele benefice ale acesteia. 

Având în vedere cele prezentate, propun modernizarea tronsonului de drum poziționat între 

km 0+000 - km 7+675, respectiv de la intersecția cu drumul național DN1 până în localitatea  

Gârbova de Sus, întocmindu-se în acest sens  documentaţia tehnico-economică faza Studiul de 

fezabilitate, documentaţie ce o supun spre aprobare. 

Prin modernizarea drumului, se realizează o cale de comunicaţie care să satisfacă nevoile 

actuale şi de perspectivă ale utilizatorilor, reducerea costurilor de întreținere, reducerea costurilor 

de transport, creşterea siguranţei circulaţiei, cu un impact benefic asupra mediului. 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 44 din 7 februarie 2018. 

 

 

PREȘEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcția gestionarea patrimoniului 

Nr. 2540 din 07.02.2018 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu 

de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Modernizare drum 

judeţean DJ 103E: DN 1 - Gîrbova de Jos - Gîrbovița - Gîrbova de Susˮ 

 

 

 

Conform prevederilor art. 91 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare Consiliul Judeţean asigură potrivit 

competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 

interes judeţean privind inclusiv infrastructura alcătuită din podurile şi drumurile publice. Aceste 

atribuţii ale Consiliului Judeţean intră în sfera privind dezvoltarea economico-socială a judeţului. 

Potrivit O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a 

judeţului şi cuprind drumurile judeţene, care asigură legătura între: 

a) reşedinţele de judeţ cu municipiile, cu oraşele, cu reşedinţele de comună, cu 

staţiunile balneoclimaterice şi turistice, cu porturile şi aeroporturile, cu obiectivele importante 

legate de apărarea ţării şi cu obiectivele istorice importante; 

b) oraşe şi municipii, precum şi între acestea şi reşedinţele de comună; 

c) reşedinţe de comună. 

Drumul judeţean DJ 103E: DN 1 - Gîrbova de Jos - Gîrbovița - Gîrbova de Sus se află 

cuprins în domeniul public al Județului Alba, conform Inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al Judeţului Alba la poziția cu nr. crt. 202, având lungimea de 9,39 km. 

Tronsonul de drum judeţean DJ103E propus modernizării este poziţionat de la km 0+000 

la km 7+675, respectiv de la intersecția cu DN1 până în localitatea Gîrbova de Sus, având durata 

de exploatare depășită, prezentând numeroase degradări la nivelul căii de rulare cât și cedări ale 

structurii rutiere. Elementele geometrice nu corespund cerințelor de trafic actual și de perspectivă 

iar lucrările de colectare și evacuare a apelor sunt nefuncționale și cu gabarite depășite. 

Fiind un drum pietruit nu asigură desfăşurarea circulaţiei în condiţii normale de siguranţă 

şi confort. Structura rutieră este neconformă cu necesităţile şi perspectivele de dezvoltare 

economică, socială şi turistică, precum şi cerinţele actuale ale utilizatorilor. 

Prin soluția de proiectare adoptată în Studiul de fezabilitate s-a propus modernizarea 

sectorului de drum cuprins între km 0+000 până la km 7+675, realizarea unei structuri rutiere 

elastice din mixturi asfaltice, colectarea și dirijarea apelor de suprafață prin realizarea de rigole, 

șanțuri și podețe precum și semnalizarea corespunzătoare.  

Caracteristicile tehnice principale ale constructiei sunt urmatoarele : 

- Categoria funcțională a drumului: Drum județean; 

- Clasa tehnică: IV; 

- Viteza de proiectare: 20-30 km/h;  

- Lungimea totală a traseului amenajat: 7675 m; 

- Lățimea părții carosabile: 4,00 - 5,50 m; 

- Lățimea acostamentelor: 2 x 0,50m;  

- Lățimea platformei: 5,00 - 6,50 m; 

- Panta transversală este 2,5% în aliniament la carosabil (pantă unică și profil 

acoperiș) și 4% la acostamente. 

În urma studiilor geotehnice elaborate și a datelor de trafic, a fost adoptată următoarea 

structură rutieră: 

 În intravilan și în zonele unde linia roșie nu se poate ridica suficient: 

o 4 cm BA 16 rul 50/70 conform SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-

1:2006/AC:2008 (BA 16 conform AND 605-2014); 



o 5 cm BA 20 leg 50/70 sau BA 20 leg 50/70 PC (cu pietris concasat) conform 

SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008 (BAD 20 sau BADPC 

20 conform AND 605-2014); 

o 15 cm strat de baza din piatra sparta conform SR EN 13242+A1:2008; 

o 30 cm fundaţie din balast conform SR EN 13242+A1:2008 si STAS 6400; 

o 15 cm strat de forma din balast nisipos executat conform STAS 12253-84. 

 În extravilan: 

o 4 cm BA 16 rul 50/70 conform SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-

1:2006/AC:2008 (BA 16 conform AND 605-2014); 

o 5 cm BA 20 leg 50/70 sau BA 20 leg 50/70 PC (cu pietris concasat) conform 

SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008 (BAD 20 sau BADPC 

20 conform AND 605-2014); 

o 15 cm strat de baza din piatra sparta conform SR EN 13242+A1:2008; 

o 15 cm fundaţie din balast conform SR EN 13242+A1:2008 si STAS 6400; 

o Pietruirea existenta cu completare balast daca este necesar, care se scarifica si 

se reprofileaza,  astfel  incat sa aibe minim 35 cm. 

Acostamentele vor avea structura rutiera din piatră spartă împănată în grosime de 10 cm, 

dispusă pe umplutură de balast cu grosimea de 20 cm. Scurgerea apelor se va asigura prin 

realizarea de santuri pereate 1:1-2:3 cu fundul de 30 cm, sanțuri reprofilate de pământ și rigole 

carosabile ranforsate. 

În urma analizei documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate s-a 

constatat că aceasta este întocmită în conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 privind 

etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și a normativelor specifice în 

vigoare. Conform devizului general elaborat, valoarea totală a investiției este de 8.628.505,27 lei 

(inclusiv TVA), din care C+M 7.580.389,50 (inclusiv TVA). Durata de realizare a investiției este 

estimată la 12 luni, având indicatorii tehnico-economici prezentați în anexă. 

Conform prevederilor art. 7, alin. 7 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de 

investiţii finanţate din fonduri publice „Studiul de fezabilitate se aprobă potrivit competenţelor 

stabilite prin Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 

273/2006, cu modificările şi completările ulterioare”. Art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 

privind finanțele publice locale cu modificările şi completările ulterioare prevede că 

„Documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură 

integral sau în completare din bugetele locale, precum şi ale celor finanţate din împrumuturi 

interne şi externe, contractate direct sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale, se 

aprobă de către autorităţile deliberative”. 

 Față de cele de mai sus și în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale cu modificările şi completările ulterioare, se propune aprobarea documentației tehnico-

economice faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului 

„Modernizare drum judeţean DJ 103E: DN 1 - Gîrbova de Jos - Gîrbovița - Gîrbova de Susˮ. 

 

Director executiv, 

ing. Ioan BODEA 

 

 

     

                                             

                                                                                              Şef serviciu, 

    ing. Floare PERŢA 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea Regulamentului privind realizarea sau amplasarea în zona 

drumurilor publice de interes județean a căilor de acces, a panourilor publicitare, a 

oricăror construcții sau activității comerciale, amenajări sau instalații în orice scop 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară în luna februarie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului 

privind realizarea sau amplasarea în zona drumurilor publice de interes județean a căilor de 

acces, a panourilor publicitare, a oricăror construcții sau activității comerciale, amenajări sau 

instalații în orice scop; 

- raportul de specialitate nr. 2579/8 februarie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului  

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 3 alin 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 26 - 30 și art. 46 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor 

publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-  H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Alba, precum și al 

municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Alba, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului transporturilor nr. 1835/2017 pentru aprobarea Normelor 

tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a 

mijloacelor de publicitate în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte, în tuneluri rutiere, 

precum şi amenajarea căilor de acces la drumurile publice; 

- Ordinului ministrului de interne nr. 1112/2000 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituire a restricţiilor de 

circulaţie în vederea executării de lucrări în zona drumului public şi/sau pentru protejarea 

drumului; 

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind realizarea sau amplasarea în zona drumurilor 

publice de interes județean a căilor de acces, a panourilor publicitare, a oricăror construcții sau 

activității comerciale, amenajări sau instalații în orice scop, conform anexei nr. 1 – parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 



Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului și 

Direcția dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean, Direcției juridică și 

relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                       AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 45 

Alba Iulia, 8 februarie 2018 



Anexa nr. 1  la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 45/8 februarie 2018 

 

 

 

REGULAMENT 

privind realizarea sau amplasarea în zona drumurilor publice de interes județean a căilor 

de acces, a panourilor publicitare, a oricăror construcții sau activității comerciale, 

amenajări sau instalații în orice scop 

 

 

Capitolul I 

Dispoziţii generale 

 

Art. 1. (1) Prezentele norme stabilesc modul de organizare, autorizare şi amplasare a unor 

obiective în zona drumurilor de interes judeţean aflate în domeniul public al Județului Alba și în 

administrarea Consiliului Județean Alba. 

  (2) Prezentul Regulament este  elaborat în conformitate cu dispoziţiile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 3 alin 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 26 - 30 și art. 46 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor 

publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-  H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Alba, precum și al 

municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Alba, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului de interne nr. 1112/2000 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituire a restricţiilor de 

circulaţie în vederea executării de lucrări în zona drumului public şi/sau pentru protejarea 

drumului; 

- Ordinului ministrului transporturilor nr. 1294/2017 pentru aprobarea Normelor 

tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în 

localităţile urbane şi rurale; 

- Ordinului ministrului transporturilor nr. 1835/2017 pentru aprobarea Normelor 

tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a 

mijloacelor de publicitate în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte, în tuneluri rutiere, 

precum şi amenajarea căilor de acces la drumurile publice. 

 

Capitolul II  

Definiţii 

 

Art. 2. În sensul prezentului regulament termenii de mai jos vor avea următorul înţeles: 

- Drum de interes județean - drum de utilitate publică destinat circulaţiei rutiere şi 

pietonale, în scopul satisfacerii cerinţelor generale de transport, ale economiei, ale populaţiei şi 

de apărare a ţării, aflat în administrarea Consiliului Județean Alba; 

- Acord de principiu - actul de autoritate al administratorului drumurilor județene pe baza 

căruia este permisă, în principiu, amplasarea şi/sau accesul în zona drumului public. Acesta nu 

ţine loc de Autorizaţie de amplasare şi/sau acces la drumul județean şi este utilizat de beneficiar 

pentru întocmirea documentaţiei tehnice necesare obţinerii autorizaţiei de amplasare şi/sau acces 

în zona drumului public şi a autorizaţiei de construire; 

- Autorizare de amplasare şi/sau acces în zona drumului public - actul final de autoritate 



al administratorului drumurilor județene locale pe baza căruia este permisă amplasarea şi/sau 

accesul în zona drumului public, valabil pe toata durata valabilităţii autorizaţiei de construire; 

- Ampriza drumului - suprafaţa de teren ocupata de elementele constructive ale drumului: 

parte carosabilă, trotuare, piste pentru bicicliști, acostamente, şanţuri, rigole, taluzuri, şanţuri de 

gardă, ziduri de sprijin și alte lucrări de artă; 

- Zona de siguranţă - suprafeţele de teren situate de o parte și de cealaltă parte a amprizei 

drumului, destinate exclusiv semnalizării rutiere, plantaţiei rutiere sau altor scopuri legate de 

întreținerea și exploatarea drumului, siguranţei circulaţiei ori protecţiei proprietăţilor situate în 

vecinătatea drumului. Din zonele de siguranţă fac parte și suprafeţele de teren destinate asigurării 

vizibilităţii în curbe și intersecţii, precum și suprafeţele ocupate de lucrări de consolidare a 

terenului drumului și altele asemenea; 

- Zonele de protecţie - suprafeţele de teren situate de o parte şi de cealaltă a zonei de 

siguranţă necesare protecţiei şi dezvoltării viitoare a drumului. 

 

CAPITOLUL III 

Condiţii privind emiterea acordului de principiu 

 

Art. 3.  (1) Beneficiarul lucrării sau obiectivelor realizate ori amplasate în zona drumului 

de interes județean are obligaţia de a obţine Acordul de principiu de la Consiliul Județean Alba. 

   (2) Acordul de principiu se emite de către Consiliul Județean Alba conform 

modelului cadru prevăzut în anexa nr. 1 a prezentului regulament. În funcţie de condiţiile tehnice 

specifice, de la caz la caz, modelul cadru poate suferi modificări asupra conţinutului acestuia, în 

raport de complexitatea obiectivelor ce vor fi amplasate în zona drumurilor. 

   (3) Acordul de principiu se emite pentru o anumita funcţie/destinaţie a 

obiectivului aşa cum se prezintă în memoriul tehnic. 

   (4) Schimbarea funcţiei/destinaţiei obiectivului se poate face doar cu acceptul 

administratorului  drumului - pentru noua destinaţie.   

   (5) În vederea obținerii Autorizației de construire este necesară prezentarea 

Autorizaţiei de amplasare şi/sau acces în zona drumului, obținută de la administratorul drumului. 

 Art. 4. (1) Etapele ce urmează a fi parcurse în scopul emiterii Acordului de principiu sunt 

următoarele: 

  Solicitantul va depune documentația la Consiliul Județean Alba în două exemplare, 

unul original și unul în copie; 

  Analizarea de către compartimentul de specialitate al Consiliului Județean Alba, a 

documentaţiei tehnice depuse de către solicitant; 

  Emiterea de către Consiliul Județean Alba, prin compartimentul de specialitate, a 

Acordului de principiu, în termen de 30 de zile de la depunerea documentaţiei de către solicitant 

sau comunicarea Refuzului de emitere a Acordului, după caz; 

  Acordul de principiu /Refuzul de emitere a Acordului de principiu va fi semnat de 

către Vicepreședintele Consiliului Județean Alba, Directorul executiv al Direcției gestionarea 

patrimoniului, Șeful programe, lucrări, întreținere drumuri şi de către persoana care l-a întocmit; 

  Comunicarea Acordului de principiu/Refuzului de emitere a acordului de principiu 

solicitantului de către persoana care l-a întocmit. 

 (2) Dosarul va conţine următoarele piese și desenate: 

 Cerere tip - conform modelului - cadru prevăzut în anexa 3 a prezentului Regulament; 

 Copie xerox a Certificatului de urbanism, valabil, eliberat de organele competente pentru 

lucrările solicitate în cerere; 

 Memoriu tehnic de prezentare a lucrării solicitate pentru avizare, din care să rezulte: 

o Poziţia kilometrică şi metrică a amplasamentului în cadrul drumului județean; 

o Descrierea sumară a lucrărilor/activităţilor ce urmează a se desfăşură, cu 

implicaţii asupra traficului rutier; 

o Descrierea amenajării accesului la drumul județean, care se va realiza cu 

racordare simplă (în cazul obiectivelor amplasate între tablele indicatoare de localitate) şi dacă 

este cazul benzi de accelerare/decelerare (în cazul obiectivelor amplasate în afara localităţilor, 

dacă suprafaţa de teren din zona drumului permite realizarea benzilor de accelerare/decelerare 

fără afectarea altor proprietăţi din vecinătatea drumului) – lungimea deschiderii accesului la 

drumul județean; 

o Modul de asigurare a scurgerii apelor pluviale şi a celor uzate în lungul drumului 



județean; 

o Modul de amenajare a semnalizării rutiere aferente obiectivului, cu menţionarea 

indicatoarelor rutiere ce vor fi folosite; 

 Condiţiile impuse pentru prezentare în memoriul tehnic pot suferi unele 

modificări în funcţie de specificul/destinaţia obiectivelor ce urmează a fi amplasate; 

 Copie xerox a actului de identitate (în cazul persoanelor fizice) sau a certificatului de 

înregistrare fiscală (în cazul persoanelor juridice sau a persoanelor fizice autorizate); 

 Plan de încadrare în zonă la o scara convenabilă (1:2000 /1:5000); 

 Plan de situaţie scara 1:1000/ 1:2000/ 1:5000 care să cuprindă: 

o traseul existent al drumului județean şi poziţia kilometrică la care se doreşte 

amplasarea obiectivului; 

o amenajarea accesului la drumul județean, cu racordarea simplă şi, dacă este cazul, 

benzi de accelerare/decelerare, specificându-se distanţa limitei de proprietate faţă de axul 

drumului județean; 

o modul de asigurare a scurgerii apelor pluviale şi apelor uzate în lungul drumului 

județean; 

o semnalizarea rutieră propusă. 

 Condiţiile impuse pentru prezentare în planul de situaţie pot suferi unele 

modificări în funcţie de specificul/destinaţia obiectivelor ce urmează a fi amplasate. 

 Copie xerox a chitanţei prin care se atestă încasarea taxei în cuantum stabilit prin 

hotărârea Consiliului Județean Alba cu privire la stabilirea de taxe locale şi tarife datorate 

bugetului general al Judeţului Alba sau copie a ordinului de plată.  

 

CAPITOLUL IV 

Condiţii privind emiterea Autorizaţiei de amplasare şi/sau acces   

în zona drumului judeţean 

 

Art. 5 (1) Beneficiarul lucrărilor şi obiectivelor realizate ori amplasate în zona drumului 

de interes Județean are obligaţia de a obţine Autorizaţia de amplasare şi/sau acces în zona 

drumului public. 

   (2) Autorizaţia de amplasare şi/sau acces în zona drumului public se emite de 

către Consiliul Județean Alba, prin compartimentul de specialitate, conform modelului cadru 

prevăzut în anexa nr. 2 a prezentului Regulament. În funcţie de condiţiile tehnice specifice, 

modelul cadru poate suferi modificări asupra conţinutului, de la caz la caz, în raport de 

complexitatea obiectivelor ce vor fi amplasate în zona drumurilor. 

   (3) Autorizaţia de amplasare şi sau acces în zona drumului public se emite pentru 

o anumită funcţie/destinaţie a obiectivului aşa cum se prezintă în memoriul tehnic. 

   (4) Schimbarea funcţiei/destinaţiei obiectivului se poate face doar cu acceptul 

administratorului drumului, pentru noua situaţie. 

   (5) Beneficiarul lucrărilor este obligat să obţină autorizaţia de construire,  potrivit 

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, după obţinerea autorizaţiei de amplasare şi/sau acces în 

zona drumurilor judeţene. 

   (6) Autorizaţia de amplasare şi/sau acces în zona drumului public este valabilă pe 

toată durata existenţei lucrării sau construcţiei, cu respectarea prevederilor legale. 

   (7) Pentru panourile publicitare, autorizaţia se emite pentru o durată de un an şi 

poate fi prelungită la expirarea acestei perioade. 

 Art. 6. (1) Etapele ce urmează a fi parcurse în scopul emiterii autorizaţiei de amplasare 

şi/sau acces în zona drumurilor publice sunt următoarele: 

  Solicitantul va depunerea documentația la Consiliul Județean Alba în două exemplare, 

unul original și unul în copie. 

  Emiterea autorizaţiei de amplasare şi/sau acces în zona drumurilor publice: 

o Analizarea de către compartimentele de specialitate ale Consiliului Județean Alba 

a documentaţiei depuse de către solicitant; 

o Emiterea de către Consiliul Județean Alba, prin compartimentul de specialitate a 

Autorizaţiei de amplasare şi/sau acces în zona drumului public, în termen de 30 de zile de la 

depunerea documentaţiei de către solicitant sau comunicarea refuzului de emitere a autorizaţiei 

de amplasare şi/sau acces în zona drumului public; 



o Comunicarea autorizaţiei de amplasare şi/sau acces în zona drumului public/a 

refuzului de emitere a acesteia de către persoana care o/îl întocmeşte. 

 Autorizaţia de amplasare şi/sau acces în zona drumului public/refuzul de emitere a 

acesteia este semnată de către Președintele Consiliului Județean Alba, Vicepreședintele 

Consiliului Județean Alba, directorul executiv al Direcției Gestionarea Patrimoniului, Serviciul 

programe, lucrări, întreținere drumuri şi de către persoana care l-a întocmit. 

(2) Dosarul va conţine următoarele piese scrise și desenate: 

 Pentru construcţii şi drumuri adiacente (depozite, hale, staţii carburanţi, fabrici, 

vulcanizări, spălătorii auto, hoteluri, moteluri, popasuri turistice, spaţii comerciale, magazine, 

parcaje, locuinţe, anexe gospodăreşti, modernizări drumuri adiacente): 

o Cerere tip - conform modelului - cadru prevăzut în Anexa nr. 3 la prezentul  

Regulament; 

o Copie xerox a Certificatului de urbanism, valabil, eliberat de organele competente 

pentru lucrările solicitate în cerere; 

o Memoriu tehnic de prezentare a lucrării solicitate pentru avizare din Proiectul 

tehnic din care să rezulte: 

 poziţia kilometrică şi metrică a amplasamentului în cadrul drumului 

județean; descrierea sumară a lucrărilor/activităţilor ce urmează a se desfăşură cu implicaţii 

asupra traficului rutier (traficul estimat generat de obiectiv, pe tipuri de autovehicule); 

 descrierea amenajării accesului la drumul județean, care se va realiza cu o 

racordare simplă (în cazul obiectivelor amplasate între tablele indicatoare din localitate) şi dacă 

este cazul benzi de accelerare/decelerare (în cazul obiectivelor amplasate în afara localităţilor 

dacă suprafaţa de teren din zona drumului permite realizarea benzilor de accelerare/decelerare 

fără afectarea altor proprietăţi din vecinătatea drumului) - lungimea deschiderii accesului la 

drumul județean; 

 modul de asigurare a scurgerii apei pluviale şi celor uzate în lungul 

drumului județean; 

 modul de amenajare a semnalizării rutiere aferente obiectivului, cu 

menţionarea indicatoarelor rutiere ce vor fi folosite. 

Condiţiile impuse pentru prezentare în memoriul tehnic pot suferi unele modificări în 

funcţie de specificul/destinaţia obiectivelor ce urmează a fi amplasate. 

o Copie xerox a actului de identitate (în cazul persoanelor fizice) sau copie a 

certificatului de înregistrare fiscală (în cazul persoanelor juridice sau a persoanelor fizice 

autorizate). 

o Plan de încadrare în zona, la o scară convenabilă (1:2000; 1:5000). 

o Plan de situaţie scara 1:1000/ 1:2000/ 1:5000, care să cuprindă: 

 traseul existent al drumului județean şi poziţia kilometrică la care se 

doreşte amplasarea obiectivului; 

 amenajarea accesului la drumul județean, cu racordarea simplă şi, dacă 

este cazul benzi de accelerare/decelerare, specificându-se distanţa limitei de proprietate faţă de 

axul drumului județean; 

 amplasamentul construcțiilor (a celor existente şi a celor propuse) şi al 

împrejmuirii, cu distanţa acestora faţă de axul drumului județean; 

 modul de asigurare a scurgerii apelor pluviale şi a celor uzate în lungul 

drumului județean. 

 semnalizarea rutieră propusă. 

Condiţiile impuse pentru prezentare în planul de situaţie pot suferi unele modificări în 

funcţie de specificul /destinaţia obiectivelor ce urmează a fi amplasate; 

o Secţiuni transversale în dreptul accesului şi al construcțiilor cu specificarea 

distanţei faţă de axul drumului județean şi faţă de împrejmuire; 

o Detalii de sistem rutier pentru acces; 

o Acordul Inspectoratului de Poliţie Județean Alba - Serviciul Rutier, în condiţiile 

reglementate de art. 52 din O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

o Copie xerox a chitanţei prin care se atestă încasarea taxei în cuantum stabilit prin 

hotărârea Consiliului Județean Alba sau copie a Ordinului de plată.  

 Pentru Instalaţii (conducte de ţiţei, gaze, apă, canalizare, cabluri telefonice, electrice, 

TV, fibră optică): 



o Cerere tip - conform modelului cadru - prevăzut în anexa nr. 3 a prezentului 

regulament; 

o Notă de constatare  aplicabilă amplasării instalațiilor în zona drumului, 

premergătoare emiterii acordului de principiu, conform modelului  cadru - prevăzut  anexa nr. 4 

a prezentului Regulament; 

o Copie xerox a Certificatului de urbanism, valabil, eliberat de organele competente 

pentru lucrările solicitate in cerere; 

o Memoriu de prezentare a lucrării din Proiectul Tehnic din care să rezulte: 

 poziţiile kilometrice și metrice (pe drumul județean) ale începutului și 

sfârşitului traseului cablului/conductei, ale subtraversărilor/traversărilor drumului judeţean; 

 amplasamentul instalaţiei în cadrul zonei drumului județean, distanţe faţă 

de drumul județean; 

 descrierea sumară a modului de amplasare a instalaţiei (cu referiri la 

modul de execuţie a şanţului în care va fi amplasată instalaţia, de amplasare a stâlpilor, de 

depozitare în timpul lucrărilor, a pământului rezultat din săpătură, a utilajelor a materialelor şi a 

uneltelor, de execuţie a subtraversării/traversării drumului județean, asigurarea circulaţiei 

pietonilor în timpul lucrărilor; 

 modul de refacere a zonei afectate; 

 modul de semnalizare a lucrărilor; 

 durata de execuţie a lucrărilor. 

o Copie xerox a actului de identitate (în cazul persoanelor fizice) sau copie a 

certificatului de înregistrare fiscal (în cazul persoanelor juridice sau a persoanelor fizice 

autorizate); 

o Plan de încadrare în zonă, la o scara convenabilă ( 1:2000/ l :5000); 

o Plan de situaţie la scara 1:500/1:1000, care sa cuprindă: 

 traseul instalaţiei în zona drumului cu specificarea distanţei faţă de drumul 

județean; 

 poziţiile kilometrice şi metrice pe drumul Județean ale începutului şi 

sfârşitului traseului instalaţiei şi a traversărilor/subtraversărilor. 

o Secţiuni transversale: 

 în dreptul subtraversărilor/traversărilor (cu specificarea adâncimii/ 

înălţimii de amplasare a acestora faţă de cota în ax a drumului Județean); 

 pentru zonele caracteristice la amplasarea în paralel cu drumul județean 

(cu specificarea distantei de amplasare faţă de axul drumului județean). 

o  Aviz tehnic de racordare la utilităţi de la societăţile deţinătoare de reţele 

(electricitate, distribuţie, gaz, etc.) 

o Copie xerox a chitanţei prin care atestă încasarea taxei în cuantum stabilit prin 

hotărârea Consiliului Județean Alba cu privire la stabilirea de taxe locale şi tarife datorate 

bugetului general al Judeţului Alba sau copie a ordinului de plată. 

 OBSERVAŢII: În mod excepțional, administratorul drumului poate accepta amplasarea 

unor instalații în ampriza și zona de siguranță dacă nu există spațiu pentru amplasarea 

instalațiilor în afara amprizei și a zonei de siguranță a drumului, situație cauzată de limitele de 

proprietate sau de existența altor instalații, fapt materializat printr-o notă de constatare – conform 

anexei nr. 4, încheiată între reprezentantul Consiliului Județean Alba, proprietarul/ 

administratorul obiectivului și proiectantul lucrării, cu obligația proprietarului/administratorului 

instalației de a suporta cheltuielile de refacere a elementelor drumului, inclusiv orice degradare 

care va apărea ulterior în zona drumului, pe sectorul afectat de amplasarea instalațiilor. 

 Pentru Panourile publicitare: 

 1) Partea scrisă: 

- Cerere tip - conform modelului cadru prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul Regulament; 

- Memoriu tehnic referitor la amplasarea panoului publicitar (poziţie kilometrică, 

intersecţii, etc.); 

- Avizul Inspectoratului de Poliţie Județean Alba - Serviciul Rutier; 

- Acceptul vecinilor (dacă este cazul). 

 2) Partea desenată: 

- Plan de încadrare în zona la scara 1:5000; 

- Plan de situaţie la scara 1:500; 

- Profil transversal reprezentativ cu viza Inspectoratului de Politie Județean Alba - 



Serviciul Rutier; 

- Macheta color a panoului publicitar; 

- Poze cu amplasamentul panoului; 

 Pentru prelungirea autorizaţiei, în cazul panourilor publicitare, beneficiarul va depune, cu 

15 zile înainte de expirarea acesteia, următoarea documentaţie: 

- cerere de prelungire (după modelul cererii tip de autorizare prevăzut în anexa nr.3); 

- copie act identitate (persoane fizice) sau certificate de înregistrare (persoane 

juridice/fizice înmatriculate); 

- copie autorizaţie de amplasare şi/sau acces in zona drumului public; 

- copie autorizaţie de construire; 

- acte de proprietate (sau contract de închiriere/comodat) pentru teren, dacă au apărut 

modificări faţă de situaţia de la data autorizării; 

- imaginea color a reclamei care se va afişa (sau care este afişată), dacă au apărut modificări 

faţă de situaţia de la data autorizaţiei; 

- fotografii actualizate ale amplasamentului (panoului); 

- Procesul verbal de constatare în teren privind respectarea condiţiilor din autorizație 

încheiat de compartimentul de specialitate din cadrul Consiliului Județean Alba. 

 

CAPITOLUL V 

Condiţii de amplasare a unor obiective în zona drumului de interes județean 

 

Art. 7. Amplasarea unor obiective în zona drumurilor publice de interes județean se face cu 

respectarea următoarelor condiţii: 

 7.1. Privitor la amplasarea unor obiective în zona drumurilor de interes județean 

 Amplasarea unor obiective în zona drumului se face cu asigurarea desfăşurării fluente şi 

în condiţii de siguranţă a traficului rutier. 

  La amplasarea acestor obiective trebuie să se respecte planurile de urbanism şi de 

amenajare a teritoriului, avizate de către administratorul drumului. 

  La stabilirea amplasării trebuie să se asigure spaţiile de dezvoltare viitoare a drumului 

respectând condiţiile prevăzute de art. 19 alin. 4 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare pentru intravilan, respectiv 

condiţiile prevăzute de art. 47 alin. 1 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare pentru extravilan, cu respectarea 

condiţiilor de vizibilitate pe drum. 

  Amplasarea obiectivelor de deservire a publicului sau de altă natură se face cu 

asigurarea unor spaţii de parcare în afara părţii carosabile pentru un număr suficient de vehicule, 

astfel încât să se evite stânjenirea circulaţiei prin staţionarea acestora pe partea carosabilă a 

drumului. 

  Se interzice deversarea apelor uzate în şanţurile drumurilor sau pe zona de siguranţă a 

acestuia. Evacuarea apelor uzate se face în instalaţiile de canalizare sau fose septice vidanjabile. 

În cazul unor obiective la care apele pluviale ar putea antrena produse poluante, trebuie 

asigurată, după caz, îndepărtarea acestora de drum. 

  La amenajarea accesului trebuie asigurată scurgerea apelor pluviale în lungul drumului 

sau, după caz, îndepărtarea acestora de drum. 

  Lucrările de semnalizare rutieră, datorate apariţiei accesului la obiectivul amplasat în 

zonă, sunt în sarcina beneficiarului acestuia. 

 7.2. Privitor la amplasarea unor intersecţii de drumuri în zona drumurilor de 

interes județean 

  Intersecţiile drumurilor se realizează denivelat sau la acelaşi nivel, în funcţie de 

categoriile drumurilor care se intersectează şi de traficul rutier. 

  Amenajarea intersecţiilor la acelaşi nivel între două drumuri poate fi acceptată pe baza 

unui calcul de capacitate a intersecţiei. In cazul depăşirii capacităţii pentru o intersecţie la nivel 

semnalizată prin indicatoare rutiere, se poate avea în vedere soluţia semaforizării intersecţiilor 

situate în localităţi. În afara localităţilor, în asemenea situaţii, se va amenaja intersecţie 

denivelată, având în vedere şi Normativul privind proiectarea intersecţiilor de străzi, urmărind 

asigurarea priorităţii pentru traficul aferent drumului de categorie superioară. Amenajarea la 

acelaşi nivel a intersecţiilor se face cu respectarea dispoziţiilor din Normativul pentru 

amenajarea la acelaşi nivel a intersecţiilor drumurilor publice din afara localităţilor precum şi cu 



Normativul privind proiectarea intersecţiilor de străzi, urmărind asigurarea priorităţii pentru 

traficul aferent drumului de categorie superioară. 

  Lărgirile, benzile de accelerare, decelerare, de viraj şi de stocare şi panele de racordare  

aferente amenajării intersecţiei se realizează cu aceeaşi îmbrăcăminte rutieră şi cu un sistem 

rutier echivalent cu cel existent pe drumuri. 

  Accesul rutier la drumul public se fac cu respectarea condiţiilor menţionate mai sus 

pentru intersecţiile de drumuri. 

 7.3. Privitor la amplasarea în zona drumului public de interes județean a unor 

canale, benzi transportoare, funiculare, conducte şi alte asemenea 
  Amplasarea în paralel cu drumul a unor canale închise sau deschise, conducte pentru 

lichide sau gaze și alte asemenea, se va face în afara zonei de siguranţa a drumului. Canalele 

închise care colectează atât apele uzate cât și cele pluviale din ampriza, pot fi amplasate în 

limitele amprizei. 

  Acolo unde, din motive obiective, nu se poate respecta condiţia de mai sus, 

beneficiarul va solicita punctual, pe baza memoriului justificativ, soluţii stricte, în vederea 

realizării obiectivelor de investiţii precizate mai sus. 

  Subtraversările drumurilor de către conducte se face, de regulă, prin forare orizontală, 

conductele fiind protejate prin tuburi, cu asigurarea debușeului eventualelor lichide pierdute în 

caz de avarie spre un cămin situat în afara zonei de siguranţă, în partea din aval a tubului de 

protecţie, respectiv o conductă de aerisire pentru gaze. 

  În cazuri excepţionale, datorită prezenţei a numeroase instalaţii subterane în zona 

traversării, există pericolul ca la execuţia forării orizontale acestea să fie deteriorate, se poate 

admite subtraversarea prin şanţ deschis sub supravegherea administratorului drumului. Execuţia 

se poate face succesiv, pe câte o jumătate din lăţimea părţii carosabile. 

  Tuburile de protecţie a conductelor care transportă lichide se instalează la o adâncime 

de minim 1,50 m, măsurată între nivelul drumului în ax şi generatoarea superioară a tubului de 

protecţie. Pentru celelalte situaţii, adâncimea poate fi redusă până la 1,20 m, sub cota drumului 

în ax, respectiv 0,50 m sub cota fundului şanţului. 

  Se recomandă evitarea supratraversării drumurilor cu canale, benzi transportoare şi 

conducte. 

  În cazul supratraversărilor se vor aplica măsuri pentru evitarea căderii pe drum a 

materialelor transportate. In acest scop, sub instalaţia de transport se prevede o copertină pe care 

să se colecteze materialele căzute sau care să dirijeze pierderile de lichid în afara amprizei 

drumului. Copertinele trebuie să asigure o înălţime de liberă trecere pe drum de minimum 6 m. 

  Supratraversările nu se fac la distanţe mai mici de 200 m de intersecţii, deoarece în 

aceste zone trebuie rezervate spaţii pentru amenajarea viitoare a benzilor specializate pentru 

selectarea pe direcţii a traficului în intersecţii. 

  În mod excepţional, conductele se pot amplasa pe poduri, dacă nu împiedică circulaţia 

vehiculelor şi a pietonilor şi dacă din calcule rezultă că încărcarea suplimentară nu afectează 

rezistenţa lucrării de artă respectivă, cu avizul proiectantului lucrării de artă. 

  În cazul în care conductele se instalează prin suspendare de suprastructura podului, 

poziţia acestora trebuie astfel aleasă încât să nu reducă debușeul podului. 

 7.4. Privitor la amplasarea în zona drumurilor de interes județean a unor cabluri de 

energie electrică sau de telecomunicaţii 
  Amplasarea în paralel cu drumul a unor cabluri şi a stâlpilor de susţinere se face în 

afara zonei de siguranţă a drumului. In situaţii excepţionale, dacă nu afectează stabilitatea 

structurii de rezistenţă a drumului, se poate admite instalarea în zona de siguranţă. 

  Acolo unde din motive obiective nu se poate respecta condiţia de la punctul 1, 

beneficiarul va solicita punctual, pe baza de memoriu justificativ, soluţii stricte, în vederea 

realizării obiectivelor de investiţii precizate mai sus. 

  Traversarea subterană sau aeriană a drumului de către cabluri electrice se face în 

punctul în care drumul este în aliniament, intersecţia realizându-se sub un unghi cât mai apropiat 

de 90 de grade, dar nu mai mic de 60 de grade. 

  Subtraversările drumurilor de către cablurile electrice sau de telecomunicaţii se fac 

prin forare orizontală, cablurile fiind protejate prin tuburi de protecţie între cămine de tragere 

situate în afara zonei de siguranţă. 

  În cazuri excepţionale, dacă, datorită prezenţei a numeroase instalaţii subterane în zona 

subtraversării, există pericolul ca la execuţia forării orizontale acestea să fie deteriorate, se poate 



admite subtraversarea prin şanţ deschis. 

  Instalarea cablurilor pe suprastructurile podurilor, pasajelor sau ale viaductelor se face 

în canale tehnice special prevăzute la execuţia acestor lucrări de artă. 

  În tuburile de proiecţie şi în canalele tehnice se vor asigura cabluri din oţel pentru 

facilitarea tragerii cablurilor electrice sau de telecomunicaţii, în caz de avarie sau în alte situaţii 

care impun înlocuirea acestora. 

  Instalarea stâlpilor de susţinere a cablurilor instalate aerian se face la o distanţă 

suficientă de drum, astfel încât, în situaţiile lărgirii drumului cu câte o bandă pentru fiecare sens 

de circulaţie, stâlpii să rămână în afara zonei de siguranţă, fără a fi necesară mutarea lor. 

  Traversările aeriene ale cablurilor trebuie să asigure o înălţime de liberă trecere de 

minim 6.0 m, deasupra punctului cel mai înalt al platformei drumului. In cazul cablurilor 

electrice, înălţimea se majorează cu spaţiul împotriva electrocutării. 

  Pentru amplasarea în zona drumurilor de interes judeţean a unor cabluri de 

telecomunicaţii se vor respecta condiţiile impuse prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 

223/23 decembrie 2013. 

 7.5. Privitor la amplasarea în zona drumurilor publice de interes județean a 

panourilor publicitare 

  Prin publicitate pe drum se înţelege orice mijloc de afişaj care se adresează 

utilizatorilor drumului, indiferent de locul de instalare şi indiferent de caracterul lor: comercial, 

politic, electoral, religios sau de altă natură. 

  Este interzisă instalarea de panouri publicitare pe lucrările de artă care traversează 

drumul, pe portale cu semnalizare rutieră. 

  Se interzice instalarea pe poduri de panouri publicitare pe lucrările de artă care 

traversează drumul, pe portale cu semnalizare rutieră sau în soluţii independente autoportante în 

traversarea drumului în interiorul curbelor, precum şi în intersecţiile la nivel ale căilor de 

comunicaţii până la o distanţă de 100 m înaintea panourilor de presemnalizare a intersecţiilor din 

afara localităţilor. 

  În afara localităţilor, panourile publicitare se amplasează la distanţe de minimum 7,0 m 

faţă de marginea îmbrăcăminţii drumului (partea carosabila + banda de consolidare a 

acostamentului) şi la distanţe de minimum 100 m unul faţă de celălalt. 

  În localităţi, panourile publicitare se amplasează astfel: 

o la distanţă de minimum 4,0 m faţă de marginea îmbrăcăminţii rutiere – în 

cazul în care nu există trotuar; 

o la o distanţă de minimum 1,0 m faţă de limita dinspre drum a spaţiului 

verde de pe trotuar, fără a împiedica circulaţia pietonilor. 

o la o distanţă de minimum 25 m unul faţă de celălalt. 

 Dimensiunile panourilor instalate în cadrul zonei de protecţie sunt: 

o maximum 8,0 x 4,0 m - în afara localităţilor; 

o maximum 4,0 x 3,0 m - în localităţi; 

 Panourile publicitare care depăşesc dimensiunile de mai sus pot fi instalate numai în 

afara zonei de protecţie a drumului. 

 Se interzice utilizarea materialelor reflectorizante la execuţia panourilor publicitare. 

  Înscrisurile de pe panoul publicitar se vor realiza cu litere de minimum 200 mm. 

Beneficiarul răspunde de rezistenţa şi stabilitatea acestor panouri. 

 Pentru identificare, la partea inferioară dinspre drum a panoului publicitar se vor 

înscrie, cu litere de minimum 25 mm, denumirea titularului şi numărului autorizaţiei emise de 

administratorul drumului. 

 Se interzice amplasarea construcțiilor şi panourilor publicitare în curbe şi în 

intersecţiile la nivel ale căilor de comunicaţie, în ampriza şi în zonele de siguranţă, precum şi pe 

suprafeţele de teren destinate asigurării vizibilităţii în curbe şi în intersecţii. 

 Se interzice amplasarea panourilor publicitare la o distanţă mai mică de 150 m, 

calculată de la intrarea, respectiv ieşirea din intersecţie, în afara localităţii. 

 Se interzice obturarea vizibilităţii indicatoarelor rutiere prin amploarea construcțiilor, 

instalațiilor, panourilor publicitare, plantaţiilor rutiere şi a oricăror obstacole. 

 OBSERVAŢII: La amplasarea oricăror construcţii, instalaţii, amenajări, etc. se vor avea 

în vedere orice alte norme legale incidente în domeniu, în vigoare la data solicitării acordului de 

principiu, respectiv a autorizaţiei de amplasare şi/sau acces la drum, inclusiv cele referitoare la 

distanţele de amplasare. 



CAPITOLUL VI 

Condiţii privind întocmirea contractului de utilizare a zonei  drumului județean 

 

Art. 8. (1) Pentru utilizarea zonei drumului județean, odată cu eliberarea autorizaţiei de 

amplasare şi/sau acces în zona drumului public,  va fi încheiat între beneficiar şi administratorul 

drumului, un contract de utilizare şi acces în zona drumurilor județene, conform modelului-cadru 

din anexa nr. 5 parte integrantă a prezentului regulament. 

               (2) În funcţie de condiţiile tehnice specifice, contractul - cadru poate suferi 

modificări asupra conţinutului acestuia.  

 Art. 9. (1) Pentru utilizarea amprizei și a zonei de siguranţa a drumurilor publice prin 

amplasarea supraterană sau subterană a unor construcţii, instalaţii şi/sau panouri publicitare, prin 

executarea de căi de acces la drumul public, cu amenajările aferente, parcări, refugii auto, 

platforme carosabile şi de control se aplică tarife pentru utilizare şi acces în zona drumului. 

   (2) Obligaţia şi responsabilitatea privind construcţia, întreţinerea şi repararea 

căilor de acces în/din drumurile județene, a parcărilor, a refugiilor şi a platformelor carosabile 

revin beneficiarului înscris în acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau acces în zona 

drumului public județean. 

   (3) De la încheierea acestui contract sunt exceptaţi utilizatorii scutiţi de plata 

tarifelor pentru amplasarea şi accesul în zona drumului. 

 Art. 10. Administratorului drumului, stabileşte prin hotărâre a Consiliul Județean Alba, 

tarifele pentru utilizarea şi accesul drumului, precum şi excepţiile de la plata acestora. 

 Art. 11. Obiectivele considerate ca fiind de „utilizare și acces” în zona drumurilor 

județene, care prin beneficiarii acestora au obligaţia încheierii cu administratorul drumului public 

județean a contractului pentru ocupare, utilizare şi acces cât şi modul de aplicare a tarifelor 

prevăzute potrivit Hotărârilor adoptate de Consiliul Județean Alba  sunt: 

1. amplasarea panourilor publicitare; 

2. spații cu destinație comercială (chioșc, rulotă, masă pentru desfacere produse alimentare 

și nealimentare); 

3. acces la: stații de distributie carburanți, hoteluri, moteluri, depozite, spații comerciale, 

show-rom;  

4. suprafețe ce deservesc ca locuri de parcare și acces la obiectivele economice, acces la 

exploatări forestiere; 

5. cabluri electrice telefonice, TV (traversare aeriana, subtraversări): 

5.1 cablu subteran în lungul drumului județean (în ampriza, în afara părții carosabile,         

sub partea carosabilă, în zona de siguranță); 

5.2 stâlpi și cablu aerian în lungul drumului județean (în ampriză, în afara părții        

carosabile, în zona de siguranță); 

5.3 cablu (pe poduri, în canale tehnice, ancorat de pod sau în altă soluție decat canal        

tehnic); 

6. conducte de apa - canalizare, de aburi și alte produse neinflamabile (traversare        

aeriană, subtraversare): 

6.1 conductă subterană în lungul drumului județean (în ampriză, în afara părții         

carosabile, sub partea carosabilă, în zona de siguranță); 

6.2  conductă aeriană în lungul drumului județean (în ampriză, în zona de siguranță); 

6.3  conductă (pe poduri, în canale tehnice, ancorat de pod sau în altă soluție decât         

canal tehnic); 

7. conducte de gaze, conducte de țiței, conducte de alte produse inflamabile (traversare 

aeriană, subtraversare): 

7.1 conductă subterană în lungul drumului județean (în ampriză, în afara părții        

carosabile, sub partea carosabilă, în zona de siguranță); 

7.2  conductă aeriană în lungul drumului județean (în ampriză, în zona de siguranță); 

7.3 conducta (pe poduri, in canale tehnice, ancorat de pod sau în altă solutie decât 

canal tehnic).     

         Excepții de la aplicarea tarifelor pentru ocuparea zonei drumurilor  
     Se exceptează de la aplicarea tarifelor pentru ocuparea zonei drumurilor, amplasarea 

lucrărilor care se realizeză în zonele de protecție ale drumurilor județene.  

     Zonele de protecție sunt suprafețe de teren situate de o parte și de alta a zonelor de 

siguranță și rămân în gospodărirea persoanelor fizice și juridice care le au în administrare sau în 



proprietate, cu obligația ca acestea, prin activitatea lor, să nu aducă prejudicii drumului sau 

derulării în siguranță a traficului. 

           Nu se aplica tarife de utilizare a zonei drumurilor județene persoanelor fizice care 

realizează acces la locuințe, case de vacanță sau garaje, precum și pentru instalațiile care asigură 

servicii de utilități publice de apă, canalizare,  gaze și electricitate. Această scutire nu este 

valabilă însă în cazul în care se schimbă destinația locuinței sau garajului (de exemplu 

transformarea în spațiu comercial, transformarea în pensiuni de interes turistic), ori se 

amplasează în incintă construcții cu caracter comercial. 

          Totodată nu se aplica tarife de utilizare a zonei drumurilor județene unităților bugetare de 

asistență socială și de educație (spitale, creșe, gradinițe, școli, aziluri de bătrâni). 

 Art. 12. (1) Pentru instalarea de cabluri, dispozitive sau alte instalaţii asemănătoare pe 

stâlpii din zona drumului județean, având alte destinaţii decât distribuirea de energie electrică, 

este obligatorie obţinerea de la administratorul drumului a acordului şi a autorizaţiei de 

amplasare şi/sau acces în zona drumului. 

   (2) Pentru obţinerea acordului şi a autorizaţiei de amplasare si/sau acces, 

beneficiarul trebuie să prezinte, în cuprinsul documentaţiei tehnice aferente şi acordul 

proprietarului stâlpului. 

   (3) Responsabilitatea privind respectarea obligaţiilor precizate la alin. 1 şi alin. 2 

revine beneficiarului şi proprietarului stâlpului. 

 Art. 13. (1) Deţinătorii cu orice titlu a panourilor publicitare, construcțiilor, căilor de 

acces, utilităţilor de orice fel sau instalațiilor acceptate prin acordul de principiu şi autorizaţia de 

amplasare şi/sau acces în zona drumului public județean, emise de administratorul drumului 

Județean, sunt obligaţi ca în termen de 60 de zile de la primirea înştiinţării să execute, pe 

cheltuiala lor şi fără nici o despăgubire din partea administratorului drumului Județean, 

demolarea, mutarea sau modificarea acestora, în condiţiile în care acest lucru este impus de 

construirea, modernizarea, modificarea, întreţinerea sau exploatarea drumului public, precum şi 

de asigurarea condiţiilor pentru siguranţa circulaţiei. 

   (2) Responsabilitatea respectării obligaţiilor precizate la alin. 1 revine 

beneficiarilor înscrişi în acordul de principiu şi autorizaţia de amplasare şi/sau acces în zona 

drumului. 

   (3) In cazul nerespectării prevederilor alin. 1, administratorul drumului județean 

poate realiza lucrările necesare pe cheltuiala sa, urmând să facă demersurile legale pentru 

recuperarea cheltuielilor. 

 Art. 14. In cazul devierii/relocării/mutării reţelelor electrice de înaltă, medie şi joasă 

tensiune, datorită lucrărilor de execuţie în vederea realizării de drumuri județene, administratorii 

drumurilor sunt scutiţi de la obţinerea dreptului de uz şi servitute pentru deţinătorii acestor reţele. 

 Art. 15. (1) Plata contravalorii lucrărilor pentru proiectarea, devierea, mutarea sau 

dezafectarea instalațiilor, utilităţilor, reţelelor electrice şi/sau amenajărilor hidrotehnice, 

petroliere sau de îmbunătăţiri funciare, aflate în zonele afectate de trasee de drumuri județene, se 

va realiza la valoarea de inventar reactualizată a bunurilor respective. 

      (2) Orice alte sume care depăşesc contravaloarea lucrărilor, stabilite conform 

prevederilor de la alin. (l), conţinute în devizele de lucrări întocmite, vor fi suportate de către 

deţinătorii respectivelor instalaţii, utilităţi, reţele sau amenajări, după caz. 

     (3) Pentru realizarea prevederilor de la alin. 1, deţinătorii au obligaţia efectuării 

lucrărilor într-un termen stabilit de administratorul drumului, dar care nu poate fi mai mic de 30 

de zile. 

     (4) În cazul nerespectării termenului de 30 de zile, administratorul drumului 

județean poate realiza lucrările necesare pe cheltuiala sa, urmând să facă demersuri pentru 

recuperarea cheltuielilor în conformitate cu reglementările în vigoare. 

     (5) Administratorul drumului județean este obligat să notifice deţinătorii de 

construcţii, panouri publicitare, căi de acces, utilităţi sau instalaţii autorizate în zona drumului cu 

privire la lucrările ce se vor executa la drum, precum şi termenul în care aceştia sunt obligaţi să 

le desfiinţeze, să le mute sau să le modifice, după cum urmează: 

- cu cel puţin 3 luni înainte de începerea lucrărilor la drum, în cazul construcțiilor 

cu caracter definitiv. 

- cu cel puţin 1 luna înainte de începerea lucrărilor la drum, în cazul construcțiilor 

cu caracter provizoriu. 

 Art. 16. Obligaţia şi responsabilitatea privind solicitarea acordului prealabil şi a 



autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, precum şi responsabilitatea 

respectării acestora revin beneficiarului lucrărilor sau obiectivelor realizate ori amplasate în zona 

drumului public.  

 Art. 17. Beneficiarii zonei drumului prin amplasamente sau căi de acces de orice fel, 

realizate înaintea intrării în vigoare a legislației specifice, fără acordul prealabil şi autorizaţia de 

amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, sunt obligaţi să efectueze demersurile în 

vederea obţinerii acestora, în conformitate cu notificarea administratorului drumului public. 

 Art. 18. Pentru construcţiile existente în zona drumului amplasate fără acordul prealabil 

şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces la zona drumului, la care nu se respectă distanţele de 

amplasare legal constituite, se emite aprobare numai pentru amenajarea accesului/refugiului 

auto/parcării la drumul public. 

 Art. 19. Aprobarea se emite în baza unei documentaţii tehnice care trebuie să conţină, 

plan de încadrare în zonă, plan de situație – cu evidențierea suprafeței de ocupare a zonei 

drumului și avizat de Inspectoratul de Poliție Județean Alba, precum  şi certificatul de urbanism 

emis pentru amenajarea accesului/refugiului auto. 

 Art. 20. În lipsa autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, 

beneficiarul nu are dreptul să realizeze lucrări. În caz contrar, administratorul drumului notifică 

beneficiarul lucrării/obiectivului să desfiinţeze pe cheltuiala sa lucrările în termen de 5 zile de la 

data primirii notificării şi să restabilească continuitatea elementelor geometrice în zona drumului 

deschis circulaţiei publice. 

 Art. 21. În cazul nerespectării termenului prevăzut la art.20, administratorul drumului 

poate desfiinţa lucrările sau poate închide căile de acces pe cheltuiala sa, urmând să facă 

demersuri pentru recuperarea cheltuielilor în conformitate cu reglementările în vigoare. 

 Art. 22. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage răspunderea 

contravențională și se sancționează conform legislației specifică în vigoare. 

 Art. 23. Prezentul Regulament poate fi completat și modificat prin hotărâre a Consiliului 

Județean. 

 Art. 24. Prezentul Regulament se completează de drept cu dispoziţiile legislaţiei în 

vigoare. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Anexa nr. 1 la Regulament 
 

MODEL – CADRU  pentru ACORD  DE  PRINCIPIU 

pentru realizarea/amplasarea de lucrări în zona drumului  Județean   

 

  

    

ACORD  DE  PRINCIPIU 

Nr. ….. din ……. 

 

 Ca urmare a cererii adresate de ......................................................., reprezentat de 

…………………………………, cu domiciliul/sediul în judeţul ……………………………….., 

municipiul/oraşul/comuna ……………………. satul …………..…….., sectorul …………, cod 

poştal …….., strada ………………………………, nr. ………, bl. ….., sc. ….., et. …..., ap. 

……, tel/fax …………………., e-mail …………………….…………………. și a documentației 

tehnice, înregistrată la Consiliul Județean Alba cu nr. .......... din .............................., se emite 

prezentul acord de principiu pentru realizarea/amplasarea în zona drumului judeţean DJ …… a 

obiectivului “...................................................................“, în conformitate cu documentația 

depusă, respectând următoarele condiţii. 

A. Condiţii speciale (stabilite în funcţie de obiectiv): 

1. ............ 

2. ......... 

3. ............... 

…………… 

La eliberarea Autorizației de construire conform Legii nr.50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

beneficiarul va prezenta și Autorizația pentru amplasarea sau executarea de lucrări în zona 

drumurilor județene în conformitate cu Normele tehnice privind proiectarea și amplasarea 

construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, 

viaducte și tuneluri rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1835/2017 și a 

Ordonanței de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

B. Condiţii  generale 

În vederea obţinerii Autorizației pentru amplasarea sau executarea de lucrări în zona 

drumurilor județene, se vor obține avize: 

 de la toţi deţinătorii de reţele din zona drumului județean. 

 Inspectoratul de Poliţie Județean Alba, Serviciul Circulaţie. 

  

 

Prezentul acord de principiu NU permite începerea lucrărilor fără obținerea Autorizației 

pentru amplasarea sau executarea de lucrări în zona drumurilor județene. 

 

Vicepreședinte, 

 

 

 

Director executiv,     Șef serviciu 

 

 

  

 

Întocmit, 

 

 

 

 

      



Anexa nr. 2 la Regulament 
 

MODEL – CADRU pentru AUTORIZAŢIE 

 

 

 

 

AUTORIZAŢIE 

pentru realizarea/amplasarea de lucrări în zona drumului  județean 

 

Nr. ….. din ………….……. 

 

 

Ca urmare a cererii adresate de ......................................................., reprezentat de 

…………………………………, cu domiciliul/sediul în judeţul ……………………………….., 

municipiul/oraşul/comuna ……………………. satul …………..…….., sectorul …………, cod 

poştal …….., strada ………………………………, nr. ………, bl. ….., sc. ….., et. …..., ap. 

……, tel/fax …………………., e-mail …………………….…………………. și a documentației 

tehnice, înregistrată la Consiliul Județean Alba cu nr. .......... din .............................. 

 In conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 55/2016 privind reorganizarea 

Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea 

Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte 

normative, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 

privind regimul drumurilor, republicată, a Normelor tehnice privind proiectarea și amplasarea 

construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, 

viaducte și tuneluri rutiere aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1835/2017. 

 

SE AUTORIZEAZĂ: 

 

realizarea/amplasarea de lucrări în zona drumului  județean DJ …. pentru (denumire obiectiv) 

………………………………………..………………………………… în conformitate cu 

documentația depusă, respectând următoarele condiții:     

A. Condiții generale:  

1. Lucrările vor fi terminate până la data de ......................... 

2. Închiderea sau instituirea restricțiilor de circulație se va face conform Normelor 

metodologice nr. 1112/411/2000 privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a 

restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru 

protejarea drumului. Serviciul programe, lucrări, întreținere drumuri va verifica pe teren și va 

consemna într-un proces verbal cu delegatul unității beneficiare, că semnalizarea s-a făcut 

conform instrucțiunilor de mai sus și că lucrările pot începe.  

3. Beneficiarul lucrării este obligat să solicite, prealabil execuției, acordul de la organele 

deținătoare de instalații aeriene, subterane, construcții de orice fel, precum și plantații existente 

în zona de execuție a lucrărilor și care pot fi afectate. 

4. Executantul lucrării răspunde direct de tăierea sau tunderea plantației fără aprobări 

legale precum și de degradarea drumurilor, instalațiilor și construcțiilor de orice fel, situate pe 

zona drumului în sectorul în care se execută lucrarea. 

5. Executantul lucrării răspunde direct de orice accident de muncă sau de circulație 

întâmplat în timpul și din cauza execuției lucrărilor. 

6. În timpul execuției lucrărilor se interzice depozitarea pe platforma drumurilor publice 

a oricăror materiale, utilaje, unelte, pământ, etc. 

7. În cazul în care prin construirea, modernizarea, modificarea , întreținerea, repararea 

sau exploatarea drumurilor publice sau prin lucrările și măsurile de siguranța circulației se 

impune demolarea, mutarea sau modificarea lucrărilor autorizate a se executa în zona 

drumurilor, beneficiarul construcției sau instalației autorizate este obligat să execute lucrările în 

condițiile prevăzute de lege pe cheltuiala sa, fără nici o despăgubire și în termenul fixat de 

organul care administrează drumul public. 

8. Nerespectarea prevederilor din prezenta autorizație, conduce la anularea acesteia și la 

aplicarea de sancțiuni.          



B. Condiții speciale: 

1. .............. 

2. .............. 

3. .............. 

……….. 

  Autorizația s-a întocmit în 2 (doua) exemplare, din care unul se găsește la beneficiar, și 

unul la Consiliul Județean Alba. 

 

Preşedinte, 

 

Vicepreședinte, 

 

Director executiv,     Șef serviciu 

 

 

 

     Titularul prezentei autorizații este obligat să anunțe data începerii lucrărilor de 

amplasare a obiectivului din zona drumului public prin trimiterea înștiințării conform 

formularului anexat prezentei autorizații la administratorul drumurilor (Consiliul 

Județean Alba) 

 

 

C. Confirmarea începerii lucrărilor: 

Subsemnatul/delegatul ………………………… din partea unității beneficiare 

…………………………………. declar începerea lucrărilor la data de ..................., lucrări ce 

urmează a fi finalizate până la data de .............................  

Din partea Consiliului Județean Alba …………………………………, am procedat la 

verificarea  amplasării  și  executării  lucrării  autorizate din zona drumului Județean,  lucrare  

executata de ……………………………………………………………………… în perioada  

……………………… și se constată respectarea/nerespectarea prevederilor autorizației. 

 Obiecții: ……………………………………….………………………………………… 

………………………………………...…………………………………………………………… 

 

Data: …………………….. 

Delegatul  C.J. Alba,                                              Delegatul unității beneficiare, 
(Nume, prenume, semnătura)                  (Nume, prenume, semnătura) 

 

 

D. Confirmarea finalizării lucrărilor: 

Subsemnatul/delegatul …………………………. din partea unității beneficiare 

…………………………………. declar finalizarea lucrărilor la data de ....................  

Din partea Consiliului Județean Alba …………………………………, am procedat la 

verificarea  amplasării  și  executării  lucrării  autorizate din zona drumului Județean,  lucrare  

executata de ……………………………………………………… în perioada  

……………………… și se constată respectarea/nerespectarea prevederilor autorizației. 

 Obiecții: …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Data: …………………….. 

 

Delegatul  C.J. Alba,                                              Delegatul unității beneficiare, 
(Nume, prenume, semnătura)                  (Nume, prenume, semnătura) 

 

      

 

 

 

 



Anexa nr. 3 la Regulament 

MODEL – CADRU pentru CERERE 

 

 

Cerere  

pentru emiterea acordului de principiu/autorizației 

privind realizarea/amplasarea și accesul la drum județean 

 

Către, 

Președintele Consiliului Județean Alba 

 

 

Subsemnatul …………………………………………….. cu domiciliul/sediul în judeţul 

……………………………….., municipiul/oraşul/comuna ……………………. satul 

…………..…….., sectorul …………, cod poştal …….., strada ………………………………, 

nr. ………, bl. ….., sc. ….., et. …..., ap. ……, tel/fax …………………., e-mail 

…………………….…………………. în calitate de ……………………………………….. 

În conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 43/1997, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, solicit emiterea acordului de principiu/autorizație privind amplasarea și 

accesul la drumul Județean DJ ……………………… pentru lucrarea …………      

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… . 

 

 

Data: …………………….. 

                                  Semnătura, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 4 la Regulament 

MODEL – CADRU pentru NOTA  DE  CONSTATARE 

 

                                                                                                          Nr. / indicativ dosar /data 

…….             

 

 

NOTA  DE  CONSTATARE 

privind acceptarea amplasarii instalațiilor în ampriza și/sau  

zona de siguranţă a drumului județean 

 

 

 

           Ca urmare a cererii si a documentatiei inregistrate la Consiliul Judetean Alba cu 

nr............../.....................privind........................................................................................................

...........................................................................................................................................................

................... in zona drumului public judetean......................, in baza Cap. I, pct. 1.7.a. din 

Normele Tehnice privind proiectarea şi amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor 

de publicitate în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte, în tuneluri rutiere, precum şi 

amenajarea căilor de acces la drumurile publice, aprobate prin Ordinul nr. 1.835 din 22 

decembrie 2017 si ale art.46 alin (2) din Ordonanta Guvernului nr.43/1997 Privind regimul 

drumurilor cu modificarile si completarile ulterioare, pe drumul judetean DJ 

..........................am constatat........................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………

………...............................................................................................................................................

....................... 

fapt pentru care datorită  neexistenței spațiului de amplasare a instalației în afara amprizei* și/sau 

zonei de siguranta* a drumului, situație cauzată de:  

a) ** limitele de proprietate din zona drumului; 

b) ** existenta altei/altor instalatii in zona drumului; 

am incheiat prezenta Nota de constatare 

 

Observatii:..........................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

 

Prezenta Nota de constatare s-a incheiat azi, ................................. (data), între: 

Consiliul Județean Alba  prin........................................................... (nume, prenume delegat) 

 

şi 

proprietarul/administratorul obiectivului -

.................................................................................................. 

 

şi 

proiectantul lucrării - 

.................................................................................................................................. 

____________________________________________________________________ 

   *   se va taia cu o linie  situatia necorespunzatoare (dupa caz); 

**   se va taia cu o linie  situatia necorespunzatoare (dupa caz); 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 5 la Regulament 

 

 CONTRACT - CADRU 

de utilizare a zonei drumurilor și podurilor județene, prin amplasarea de construcții, 

instalații sau panouri publicitare 

 

I. Părți contractante: 

1.1. UAT Județul Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Ion I.C. Brătianu, nr.1, telefon 

0258/813380, fax 0258/813325, cod de înregistrare fiscală 4562583, cont IBAN 

RO..TREZ…….. deschis la Trezoreria municipiului Alba Iulia, reprezentat prin domnul Ion 

Dumitrel – președinte și domnul Aitai Marian – director executiv, în calitate de administrator 

al drumurilor și podurilor județene, pe de o parte  

și  

1.2. ....................... cu sediul in ............., str. ................, nr........., comuna ..........., jud. ........., 

telefon ................,  cod fiscal .............., înregistrată în Registrul Comerțului sub nr ..............., 

reprezentată prin  administrator ............................., în calitate de utilizator. 

 În temeiul: 

 O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. ..................... privind stabilirea de taxe 

locale şi tarife datorate bugetului general al Judeţului Alba pe anul ........... 

II. Obiectul contractului  

2.1. Prezentul contract are ca obiect acordarea de către Consiliul Județean Alba 

utilizatorului  ..................... a dreptului de utilizare a zonei drumului DJ ........., în suprafață de 

............ mp, având ca obiect ,,................................................" sat ....................., 

comuna.................., jud. Alba, în vederea amplasării/construirii ........................ 

III. Durata contractului 

3.1. Prezentul contract se încheie pe o durata de 2 ani, începând cu data semnării 

contractului de către ambele părți. 

3.2. Prezentul contract poate fi prelungit după expirarea duratei, prin act adiţional, la 

solicitarea expresă a utilizatorului. 

IV. Condiții tehnice 

4.1.Condițiile tehnice de realizare și montare a construcțiilor, instalațiilor sau panourilor 

publicitare din zona drumurilor sau podurilor vor fi în conformitate cu reglementările legale în 

vigoare şi a documentaţiei tehnice privind executarea lucrării pentru care se solicită utilizarea 

drumului. 

V. Drepturile și obligațiile administratorului drumului 

5.1. Consiliul Județean Alba - administratorul drumurilor și podurilor județene este 

singurul autorizat să emită acord sau aviz de amplasare în zona drumurilor și podurilor județene 

a construcțiilor, instalațiilor sau panourilor publicitare. 

5.2. Consiliul Județean Alba are dreptul de a interzice amplasarea de construcții, instalații 

și panouri publicitare care periclitează siguranță circulației în zona drumurilor și podurilor 

județene.    

 5.3. Consiliul Județean Alba va acorda la solicitarea utilizatorului avize, acorduri sau 

autorizații de amplasare în zona drumurilor și podurilor județene a construcțiilor, instalațiilor sau 

panourilor publicitare pe baza unei documentații tehnice întocmită și avizată conform 

prevederilor legale in vigoare.            

5.4. Consiliul Județean Alba – administratorul drumurilor județene are dreptul de a nu 

elibera avize, acorduri autorizații în cazul în care utilizatorul suprafețelor din zona drumurilor și 

podurilor județene refuză să încheie contract de utilizare.      

5.5. Consiliul Județean Alba - administratorul drumurilor județene are dreptul de a 

excepta de la plata tarifelor de utilizare, pe utilizator, în cazul în care amplasarea se realizează pe 

zonele de protecție unde acesta nu este deținător. Perceperea și folosirea acestor tarife de 

utilizare a zonelor de protecție proprietate privata se realizează de către deținătorul terenului 

respectiv.  

5.6. Consiliul Județean Alba - administratorul drumului sau podului județean este obligat 

să-i înștiințeze pe deținătorii de construcții, instalații și panouri publicitare asupra lucrărilor cu 

caracter definitiv sau provizoriu pe care le execută la drumul sau podul județean, pentru ca 



aceștia să le desființeze sau să le mute, potrivit prevederilor legale în vigoare. 

5.7. Consiliul Județean Alba - administratorul drumului sau podului Județean poate 

proceda la desființarea sau la mutarea construcțiilor sau instalațiilor și a panourilor publicitare pe 

cheltuiala proprietarului, dacă acesta nu a respectat termenul stabilit de administrator pentru 

demolare sau mutare. 

 VI. Drepturile și obligațiile utilizatorului  

6.1. Deținătorii construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare acceptate în zona 

drumurilor și podurilor județene sunt obligați să execute, pe cheltuiala lor, demolarea, mutarea 

sau modificarea acestora, dacă au convenit astfel cu administratorul drumului. 

6.2. Deținătorul construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare, realizate în zona 

drumului sau podului județean, fără respectarea condițiilor din prezentul contract sau cu 

nerespectarea condițiilor din actul de acceptare, este obligat a le desființa sau a le muta, pe 

cheltuiala sa, în termenul stabilit de administrator.  

6.3. Deținătorii de construcții, instalații și panouri publicitare amplasate în zona drumului 

sau podului județean sunt obligați să execute revizia periodica și repararea acestora, pentru a 

asigura estetica, protejarea drumului sau podului și siguranța circulației.    

6.4. Utilizatorul suprafețelor din zona drumurilor și podurilor județene are obligația de a 

încheia contract de utilizare cu administratorul drumurilor județene, respectiv Consiliul Județean 

Alba, odată cu obținerea acordurilor, avizelor sau autorizațiilor de amplasare în zona drumurilor 

a construcțiilor, instalațiilor sau panourilor publicitare cu aplicarea tarifelor corespunzătoare 

potrivit hotărârilor Consiliul Județean Alba cu privire la stabilirea de taxe locale şi tarife datorate 

bugetului general al Judeţului Alba pentru anul în curs.    

           6.5. În situaţia vânzării de către utilizator a construcțiilor şi instalațiilor sale cu păstrarea 

amplasamentului, acestuia îi revine obligaţia de a comunica administratorului drumului județean, 

schimbarea proprietarului în termen de 30 (treizeci) de zile de la semnarea contractului. 

VII. Modalități de plată 

7.1. Utilizatorul  se obliga să  plătească administratorului drumului suma de .........lei/ 

luna – valoare fără TVA, reprezentând tarife de utilizare a zonei drumurilor județene  (.........mp 

x ...... lei/mp/lună). 

7.2. Suma stabilita la pct.7.1. se poate modifică, prin act adițional, potrivit Hotărârilor 

adoptate de Consiliul Județean Alba cu privire la stabilirea de taxe locale şi tarife datorate 

bugetului general al Judeţului Alba pentru anul în curs. 

7.3. Plata tarifelor se va face lunar, în lei, pe baza facturii emise de Judeţul Alba. Factura 

se emite lunar în primele 5 zile ale lunii, iar plata se face în 30 zile de la înregistrarea facturii la 

registratura beneficiarului. 

7.4. Plățile se fac prin ordin de plata emis de utilizator  în contul administratorului, în 

baza facturii emise de către acesta, în contul IBAN …., deschis la Trezoreria municipiului Alba 

Iulia. 

VIII. Penalități 

8.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, utilizatorul nu îşi îndeplineşte în termenele 

prevăzute în contract obligaţiile asumate, atunci administratorul drumului are dreptul de a 

calcula cu titlu de penalităţi de întârziere 0,15 % pe zi din valoarea corespunzătoare a plății  

neexecutate, de la data constatării neîndeplinirii obligațiilor contractuale și până la data 

îndeplinirii efective a obligațiilor de către partea în culpă. 

IX. Încetarea contractului 

9.1.Contractul încetează: 

-  în caz de încetare a activității societății, lichidarea sau dizolvarea acesteia; 

-  la expirarea duratei stabilite în contract. 

 - în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterala de 

către administratorul drumurilor și podurilor județene; 

 - în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către utilizator, prin rezilierea 

unilaterala de către administratorul drumurilor și podurilor județene, cu plata unor despăgubiri în 

sarcina utilizatorului;       

- la dispariția, dintr-o cauză de forța majora, a zonei drumului sau podului județean 

utilizată, sau în cazul imposibilității obiective a utilizatorului de a exploata lucrarea, fără plata 

unor despăgubiri.  

9.2. În situația încetării contractului, indiferent de motivul ce a atras încetarea, utilizatorul  

va fi obligat sa elibereze zona drumului sau podului județean ocupată până la data comunicata de 



Consiliul Județean Alba. Dacă utilizatorul nu eliberează zona la termen va fi obligat să plătească 

pentru fiecare zi de întârziere o despăgubire în cuantum egal cu dublul chiriei datorate zilnic. 

X. Modificarea contractului 

10.1. Prezentul contract se poate modifica numai prin act adițional semnat de către 

ambele părți. 

XI. Soluţionarea litigiilor 

11.1  Părțile contractuale vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 

prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în 

legătură cu îndeplinirea contractului. 

11.2 Dacă, după 30 zile de la începerea acestor tratative, părțile contractului nu reuşesc să 

rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 

soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.  

29.3. - Prezentul contract este act administrativ in sensul art. 2 alin. (1) lit. ”c’’ din Legea 

contenciosului administrativ nr.554/2004 fiindu-i aplicabile prevederile acestei legi privitoare la 

procedura prealabila și sesizarea instanței de contencios administrativ în cazul nesoluționării 

favorabile pe cale amiabila a divergențelor ivite în cursul aplicării si executării contractului.  

XII. Limba care guvernează contractul 

12.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.  

XIII. Comunicări 

13.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 

trebuie să fie transmisă în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în 

momentul primirii. 

13.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării. 

XIV. Legea aplicabilă contractului 

14.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

Prezentul contract s-a încheiat azi în data de .....   în 2(două) exemplare originale, câte un 

exemplar  pentru fiecare parte.     

 

Administratorul drumului                                                        Utilizatorul 
               UAT Judeţul Alba prin                                                        Societatea .............. 

               Consiliul Judeţean Alba                              prin administrator   

                

                        Presedinte,                                                                         ……….. 

                       Ion Dumitrel                                                                               

 

                     Vicepreședinte 

                  Alin Florin CUCUI             

                                             

                Director executiv, 

               Marian Florin Aitai 

 

                Director executiv, 

                      Ioan Bodea 

 

                 Director executiv 

                   Liliana Negruţ  

 

                         CFPP, 
 

                         Vizat, 

                Consilier juridic   

 

                       Întocmit,   

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind realizarea sau 

amplasarea în zona drumurilor publice de interes județean a căilor de acces, 

a panourilor publicitare, a oricăror construcții sau activității comerciale, 

amenajări sau instalații în orice scop 
 

Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba deţine în domeniul public, conform 

Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, drumurile publice de 

interes județean. 

Conform prevederilor art. 91 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare consiliul judeţean asigură potrivit 

competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 

interes judeţean privind inclusiv infrastructura alcătuită din podurile şi drumurile publice. Aceste 

atribuţii ale Consiliului Judeţean intră în sfera privind dezvoltarea economico-socială a judeţului. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

consiliul judeţean are atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului şi poate să hotărască 

ca bunurile care aparţin domeniului public de interes judeţean, să fie date în administrare, 

concesionate ori închiriate. 

În conformitate cu prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, drumurile de interes județean aflate pe raza 

administrativ-teritorială a Județului Aba sunt proprietatea publică a județului Alba, iar Consiliul 

Județean Alba are calitatea de administrator a acestor drumuri. 

Potrivit aceluiași text de lege, pentru realizarea sau amplasarea în zona drumurilor 

publice de interes județean a căilor de acces, a panourilor publicitare, a oricăror construcții sau 

activității comerciale, amenajări sau instalații în orice scop, fără a periclita siguranța circulației, 

beneficiarii lucrărilor au obligația de a obține de la administratorul drumului, pe lângă autorizația 

de construire și acordul prealabil și autorizația de amplasare și/sau acces în zona drumului 

public. 

 Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215-2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 45 din 8 februarie 2018. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI  

Nr. 2579/08.02.2018 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind realizarea sau 

amplasarea în zona drumurilor publice de interes județean a căilor de acces, 

a panourilor publicitare, a oricăror construcții sau activității comerciale, 

amenajări sau instalații în orice scop 

 

Conform art. 7 al Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, drumurile de interes judeţean fac parte 

din proprietatea publică a judeţului şi cuprind drumurile judeţene, care asigură legătura între: 

    a) reşedinţele de judeţ cu municipiile, cu oraşele, cu reşedinţele de comună, cu staţiunile 

balneoclimaterice şi turistice, cu porturile şi aeroporturile, cu obiectivele importante legate de 

apărarea ţării şi cu obiectivele istorice importante; 

    b) oraşe şi municipii, precum şi între acestea şi reşedinţele de comună; 

    c) reşedinţe de comună. 

Conform art. 22  al Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 drumurile de interes județean 

aflate pe raza adminsitrativ-teritorială a Județului Alba sunt proprietatea publică a Județului 

Alba, iar Consiliul Județean Alba are calitate de administrator a acestor drumuri. 

Potrivit art. 46 alin. (1) din O.G. 43/1997 pentru realizarea sau amplasarea în zona 

drumului public a panourilor publicitare, a oricăror construcţii sau activităţi comerciale, căi de 

acces, amenajări sau instalaţii în orice scop, fără a periclita siguranţa circulaţiei, sunt obligatorii, 

pe lângă autorizaţia de construire, după caz, acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau 

de acces în zona drumului public, emise de administratorul drumului respectiv. 

Potrivit art. 46 alin. (2) lit. b) din O.G. 43/1997 „condițiile pentru emiterea acordului 

prealabil, respectiv a autorizației de amplasare și/sau acces în zona drumului public se stabilesc 

prin norme specifice aprobate prin hotărâre a consiliului județean, cu respectarea legislației în 

vigoare pentru drumurile de interes județean”. Art. 46 alin. (3) prevede că „obligaţia şi 

responsabilitatea privind solicitarea acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare şi/sau de 

acces în zona drumului public, precum şi responsabilitatea respectării acestora revin 

beneficiarului lucrărilor sau obiectivelor realizate ori amplasate în zona drumului public”. 

Potrivit art. 46 alin. (8) din O.G. 43/1997 „Acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare 

şi/sau de acces la zona drumului se emit pentru o anumită funcţie şi/sau destinaţie a obiectivului. 

Schimbarea funcţiei şi/sau a destinaţiei obiectivului de către titularul autorizaţiei de amplasare 

şi/sau de acces se realizează numai cu aprobarea administratorului drumului”. 

Potrivit art. 46 alin. (9) din O.G. 43/1997 „pentru amplasarea şi accesul în zona drumului, 

beneficiarul are obligaţia încheierii cu administratorul drumului public a contractului pentru 

utilizare şi acces în zona drumului public şi plata tarifelor corespunzătoare.”, iar potrivit alin. 

(10) „contractul prevăzut la alin. (9) se încheie odată cu eliberarea autorizaţiei de amplasare 

şi/sau de acces în zona drumului public, cu excepţia cazurilor în care utilizatorul este scutit de 

plata tarifelor pentru amplasarea şi accesul în zona drumului”. 

 Potrivit art. 52 alin. (1) din O.G. 43/1997 „Proiectarea, construcţia sau amenajarea căilor 

de acces la drumurile deschise circulaţiei publice se face potrivit legislaţiei în vigoare de către 

cei interesaţi, în baza acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces eliberate 

de administratorul drumului public şi cu avizul poliţiei rutiere.” 

În considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a prevederilor art. 91 alin. 1 lit. 

c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind 

gestionarea domeniului public al judeţului, propun adoptarea proiectului de hotărâre inițiat. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

BODEA Ioan 

                                              Şef serviciu 

Întocmit: Radu Octavian NEAG                             PERŢA Floare 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil  

„Teren aferent Stației de pompare Gura Roșiei” - proprietate publică a Judeţului Alba, 

concesionat către Societatea APA CTTA S.A. Alba 

 

 

  

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna februarie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind actualizarea datelor de identificare 

ale bunului imobil „Teren aferent Stației de pompare Gura Roșiei” - proprietate publică a 

Judeţului Alba, concesionat către Societatea APA CTTA S.A. Alba ; 

- raportul de specialitate nr. 2603/8 februarie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare:  

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 56/31 martie 2016 privind însuşirea 

documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică a 

Judeţului Alba, asupra imobilului „Construcţii şi teren aferent staţiei de pompare Gura Roşiei”, 

situat administrativ in comuna Roşia Montană; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 42/26 aprilie 2002 privind completarea 

Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Alba; 

- Încheierea de respingere nr. 5824/16 martie 2016 pronunțată de a Oficiul de Cadastru 

şi Publicitate Imobiliară Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 

6778/18 aprilie 2016; 

- Încheierea de admitere nr. 5825/16 martie 2016 pronunțată de a Oficiul de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 6778/18 

aprilie 2016.  

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a și art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 3 alin. 3 şi art. 6 alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 861 alin. 3 şi art. 871 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu 

modificările și completările ulterioare); 

- H.G. nr. 974/20102 privind atestarea domeniului public al județului Alba, precum și al 

municipiilor, orașelor și comunelor din județul Alba, pozițiile cu nr. crt. 120 astfel cum au fost 

completate și modificate prin H.G. 831/2014; 

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă actualizarea suprafeţei de teren a bunului imobil „Teren aferent Staţiei 

de pompare Gura Roşiei” - proprietate publică a Judeţului Alba, concesionat către Societatea 

APA CTTA S.A., de la 1895 mp la 849 mp.  

Art. 2. Poziția cu nr. crt. 120, din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 

Județului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002, se modifică  astfel: 



„ -coloana 3 va avea cuprinsul: Teren aferent, în suprafață de 849 mp; 

   -coloana 5 va avea valoarea: 4737,42.” 

Art. 3. Poziția cu nr. crt. 63, din Lista bunurilor proprietate publică, aferente Serviciilor 

de apă și canalizare din Anexa nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apă și de canalizare, se modifică în mod corespunzător.  

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului și 

Direcția dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba; Președintelui Consiliului Județean Alba, S.C. APA CTTA 

S.A. Alba, Asociaţiei Apa Alba, Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea 

patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba. 

 

     AVIZAT 

PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                  ION DUMITREL               Vasile BUMBU          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 46 

Alba Iulia, 8 februarie 2018 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil  

„Teren aferent Stației de pompare Gura Roșiei” - proprietate publică a Judeţului Alba, 

concesionat către Societatea APA CTTA S.A. Alba 

 

 

  

  Bunul imobil „Teren aferent Staţiei de pompare Gura Roşiei”, preluat de la Consiliul 

Local al orașului Abrud în anul 2002, este cuprins la poziţia cu nr. crt. 120 în Inventarul 

bunurilor proprietate publică a Judeţului Alba şi este concesionat către Societatea APA CTTA 

S.A. Alba, figurând cu o suprafaţă de 1895 mp. 

 În vederea clarificării situaţiei juridice, Consiliul Judeţean Alba a demarat procedura 

necesară înscrierii în Cartea Funciară a dreptului de proprietate al Judeţului Alba pentru acest 

imobil. Astfel, s-au întocmit documentaţiile cadastrale pentru două suprafeţe de teren aferente 

Staţiei de pompare şi anume: una de 1097 mp, alta de 849 mp. 

 Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cîmpeni a admis doar înscrierea suprafeţei 

de 849 mp în CF-ul nr. 73721 Roşia Montană. Referitor la imobilul teren in suprafaţă de 1097 

mp, s-a respins înscrierea dreptului de proprietate a Judeţului Alba în Cartea Funciară, întrucât 

imobilul în cauză a fost identificat în Cartea funciară nr. 71169 UAT Roşia Montană, proprietar 

figurând dna Costea Lucia şi dna Coste Lucia Margareta, Consiliul Judeţean Alba neputând 

dovedi dreptul de proprietate prin documente justificative.  

   În consecinţă, prin proiectul de hotărâre, propun actualizarea suprafeţei de teren a Staţiei 

de pompare Gura Roşiei în Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al Judeţului Alba la 

849 mp, înscrisă în CF 73721 Roșia Montană.  

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 46 din 8 februarie 2018. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI  

Nr. 2603 /08.02.2018 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil  

„Teren aferent Stației de pompare Gura Roșiei” - proprietate publică a Judeţului Alba, 

concesionat către Societatea APA CTTA S.A. Alba 

 

 

Operatorul regional al Serviciului de alimentare cu apă potabilă a județului Alba, S.C. 

APA-CTTA S.A. Alba, are în concesiune, ca titular al Contractului de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr.1969-12770/2008, bunuri aparținând 

domeniului public al județuiui Alba, printre care și „Terenul aferent stației de pompare Gura 

Roșiei”.  

Acest bun figurează în Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al Judeţului Alba 

la poziţia cu nr. crt. 120, cu o suprafaţă de 1895 mp şi o valoare de inventar de 10.514,18 lei. 

Conform Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, acest imobil 

a fost preluat de la Consiliul Local Abrud, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 42/2002 

privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Alba. 

În vederea clarificării situaţiei juridice şi a înscrierii dreptului de proprietate a Judeţului 

Alba în Cartea Funciară, Consiliul Judeţean Alba şi-a însuşit două documentaţii topo-cadastrale, 

prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 56/31 martie 2016, pentru: 

 imobilul teren  în suprafaţă de 849 mp, identificat prin CF nr. 71244 Roşia Montană 

 imobilul teren în suprafaţă de 1097 mp, identificat prin CF nr. 71169 Roşia 

Montană. 

Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cîmpeni a admis cererea Consiliului Judeţean 

Alba de înscriere în CF nr. 73721 Roşia Montană al dreptului de proprietate a Judeţului Alba 

doar asupra bunului imobil teren în suprafaţă de 849 mp, prin încheierea de admitere nr. 

5825/2016. 

Prin încheierea de respingere nr. 5824/2016, Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

Cîmpeni a respins înscrierea dreptului de proprietate al Judeţului Alba în Cartea Funciară a 

suprafeţei de teren de 1097 mp, întrucât imobilul în cauză a fost identificat în Cartea funciară nr. 

71169 UAT Roşia Montană, proprietar figurând dna Costea Lucia, cu incheierea nr. 444/1974 şi 

Coste Lucia- Margareta, cu încheierea nr. 11661/17.12.2013. Deoarece Consiliul Judeţean Alba 

nu a fost în măsură să prezinte suficiente documente justificative care să ateste dreptul de 

proprietate a Judeţului Alba asupra terenului respectiv, a acceptat încheierea de respingere nr. 

5824/2016 comunicată de Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cîmpeni. 

Justificarea Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cîmpeni pentru respingerea 

încrierii în Cartea Funciară a imobilului teren în suprafaţă de 1097 mp, a fost motivată prin 

următoarele: 

 Consiliul Judeţean Alba nu a făcut dovada că imobilul în cauză a trecut în 

proprietatea statului sau unităţii administrativ-teritoriale. Legea 213/1998 privind proprietatea 

publică şi regimul juridic al acesteia, prevede ca o condiţie a apartenenţei bunului la domeniul 

public sau privat fiind aceea ca acel bun să fie dobândit de stat sau de unităţile administrativ-

teritoriale, bunurile care au fost preluate de acesta în fapt, dar fără nici un titlu. Un titlu este 

valabil dacă a fost constituit cu respectarea prevederilor în vigoare la data preluării bunurilor de 

către stat.  

 Art. 6 alin. 2) din aceeaşi lege prevede că „bunurile preluate fără un titlu valabil, 

inclusiv cele obţinute prin vicierea consimţământului, pot fi revendicate de foştii proprietari sau 

de succesorii acestora.” 

 Conform art. 24 alin. 3 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 

7/1996, “ Dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor înscrie în 

cartea funciară pe baza înscrisului autentic notarial sau a certificatului de moştenitor, încheiate 



de un notar public în funcţie în România, a hotărârii judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă 

sau pe baza unui act emis de autorităţile administrative, în cazurile în care legea prevede aceasta, 

prin care s-au constituit ori transmis în mod valabil.” 

 În consecință se impune modificarea suprafeţei de teren a Staţiei de pompare Gura Roşiei 

în Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al Judeţului Alba la 849 mp, înscrişi în CF 

73721 şi a valorii de inventar, în mod corespunzător. 

Proiectul de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate precum şi a 

dispoziţiilor art. 91 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare potrivit cărora consiliul judeţean 

îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului şi ale art. 9 alin. 4 din Legea nr. 

213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, va permite actualizarea datelor bunului imobil Teren aferent Staţiei de pompare Gura 

Roşiei, proprietate publică a Judeţului Alba, concesionată S.C. APA CTTA S.A., în Inventarul 

bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba.  

 

 

 

 DIRECTOR EXECUTIV 

               Ioan BODEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Andreea Maria BABIN 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

  PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI 

și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Consolidare Pod pe DJ705B peste 

râul Mureș, km 3+949, localitatea Vințu de Jos, județul Albaˮ 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din februarie 2018; 

Luând în dezbatere :  

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Consolidare Pod pe 

DJ705B peste râul Mureș, km 3+949, localitatea Vințu de Jos, județul Albaˮ; 

 - raportul de specialitate nr. 2650 din 8 februarie 2018 al Direcției gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

          Având în vedere prevederile: 

 - art. 14, art. 91 alin. 1 lit. b şi lit. e și art. 91 alin. 3 lit. f din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 20, art. 44 și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și 

a normativelor specifice în vigoare. 

  În temeiul art. 97 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea  nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă 

următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică faza DALI a obiectivului 

„Consolidare Pod pe DJ705B peste râul Mureș, km 3+949, localitatea Vințu de Jos, județul 

Albaˮ. 

 Art. 2. Se aprobă devizul general al investiției „Consolidare Pod pe DJ705B peste râul 

Mureș, km 3+949, localitatea Vințu de Jos, județul Albaˮ, la valoarea totală de 6764500,13 lei 

(inclusiv TVA), din care C+M 5439647,57 lei (inclusiv TVA), prezentat în anexa nr. 1 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai Proiectului „Consolidare Pod pe 

DJ705B peste râul Mureș, km 3+949, localitatea Vințu de Jos, județul Albaˮ prezentați în 

anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului și Direcției dezvoltare si bugete din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției 

juridică și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcției dezvoltare si bugete 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                                              AVIZAT 

          PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

      Ion  DUMITREL                   Vasile BUMBU    

 

 

Înregistrat cu nr. 47 

Alba Iulia, 8 februarie 2018 

http://www.cjalba.ro/


      

 

Consolidare pod pe DJ 705B, peste raul Mures,km 3+949, localitatea Vintu de Jos judetul Alba 

Conform H.G. nr. 907 din 2016 

Nr. 

crt. 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor 

de cheltuieli 

Valoare 

(fara TVA) 
TVA 

Valoare 

cu TVA 

lei lei lei 

1 3 2 4 5 

CAPITOL 1 

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 

1.1     Obtinerea terenului  0,00  0,00  0,00 

1.2     Amenajarea terenului  137.342,87  26.095,14  163.438,01 

1.2.1         [01.1] Lucrari de reparatii pod  137.342,87  26.095,14  163.438,01 

1.3     Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea 
initiala 

 12.500,00  2.375,00  14.875,00 

1.4     Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor  159.604,84  30.324,92  189.929,76 

1.4.1         [01.1] Lucrari de reparatii pod  159.604,84  30.324,92  189.929,76 

TOTAL CAPITOL 1  368.242,78  58.795,07  309.447,71 

CAPITOL 2 

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului  de investitii 

TOTAL CAPITOL 2  0,00  0,00  0,00 

CAPITOL 3 

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 

3.1     Studii  4.500,00  855,00  5.355,00 

3.1.1         Studii de teren  4.000,00  760,00  4.760,00 

3.1.2         Raport privind impactul asupra mediului  500,00  95,00  595,00 

3.1.3         Alte studii specifice  0,00  0,00  0,00 

3.2     Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 
autorizatii 

 5.000,00  950,00  5.950,00 

3.3     Expertizare tehnica  0,00  0,00  0,00 

3.4     Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor  0,00  0,00  0,00 

3.5     Proiectare  65.500,00  12.445,00  77.945,00 

3.5.1         Tema de proiectare  0,00  0,00  0,00 

3.5.2         Studiu de prefezabilitate  0,00  0,00  0,00 

3.5.3         Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 
interventii si deviz general 

 34.400,00  6.536,00  40.936,00 

3.5.4         Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

 5.500,00  1.045,00  6.545,00 

3.5.5         Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 
executie 

 600,00  114,00  714,00 

3.5.6         Proiect tehnic si detalii de executie  25.000,00  4.750,00  29.750,00 

3.6     Organizarea procedurilor de achizitie  0,00  0,00  0,00 

3.7     Consultanta  41.781,22  7.938,43  49.719,65 

3.7.1         Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii  20.890,61  3.969,22  24.859,83 

3.7.2         Auditul financiar  20.890,61  3.969,22  24.859,83 

3.8     Asistenta tehnica  29.290,61  5.565,22  34.855,83 

3.8.1         Asistenta tehnica din partea proiectantului  8.400,00  1.596,00  9.996,00 

3.8.1.1             pe perioada de executie a lucrarilor  6.000,00  1.140,00  7.140,00 

3.8.1.2             pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de 
control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în 
Constructii 

 2.400,00  456,00  2.856,00 

Anexa nr. 1 
 la Proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Alba  

nr. 47 din 08.02.2018 
JUDEŢUL ALBA                                                                                                             
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI                                                   
SERVICIUL PROGRAME, LUCRĂRI ÎNTREȚINERE DRUMURI                 
 
 

DEVIZUL GENERAL 

al obiectivului de investitii 



 
 

DEVIZUL GENERAL: Consolidare pod pe DJ 705B, peste raul Mures,km 3+949, localitatea Vintu de Jos judetul 
Alba - Scenariul I 

1 3 2 4 5 

3.8.2         Dirigentie de santier  20.890,61  3.969,22  24.859,83 

TOTAL CAPITOL 3  173.825,48  27.753,65  146.071,83 

CAPITOL 4 

Cheltuieli pentru investitia de baza 

4.1     Constructii si instalatii  4.178.122,25  793.843,23  4.971.965,48 

4.1.1         [01.1] Lucrari de reparatii pod  4.178.122,25  793.843,23  4.971.965,48 

4.2     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale  0,00  0,00  0,00 

4.3     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj  0,00  0,00  0,00 

4.4     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj 
si echipamente de transport 

 0,00  0,00  0,00 

4.5     Dotari  0,00  0,00  0,00 

4.6     Active necorporale  0,00  0,00  0,00 

TOTAL CAPITOL 4  4.971.965,48  793.843,23  4.178.122,25 

CAPITOL 5 

Alte cheltuieli 

5.1     Organizare de santier  92.085,81  17.496,30  109.582,12 

5.1.1         Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier  83.562,45  15.876,86  99.439,31 

5.1.2         Cheltuieli conexe organizarii santierului  8.523,37  1.619,44  10.142,81 

5.2     Comisioane, cote, taxe, costul creditului  50.282,46  0,00  50.282,46 

5.2.1         Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare  0,00  0,00  0,00 

5.2.2         Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii  22.855,66  0,00  22.855,66 

5.2.3         Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, 
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 

 4.571,13  0,00  4.571,13 

5.2.4         Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC  22.855,66  0,00  22.855,66 

5.2.5         Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 
construire/desfiintare 

 0,00  0,00  0,00 

5.3     Cheltuieli diverse si neprevazute  916.472,11  174.129,70  1.090.601,82 

5.4     Cheltuieli pentru informare si publicitate  0,00  0,00  0,00 

TOTAL CAPITOL 5  1.250.466,39  191.626,01  1.058.840,39 

CAPITOL 6 

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 

6.1     Pregatirea personalului de exploatare  0,00  0,00  0,00 

6.2     Probe tehnologice si teste  0,00  0,00  0,00 

TOTAL CAPITOL 6  0,00  0,00  0,00 

 6.764.500,13  1.072.017,95 TOTAL GENERAL  5.692.482,18 

 5.439.647,57  868.515,16 din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)  4.571.132,41 

      In preturi la data de 15.11.2017 ; 1 euro = 4,6482 lei    
 
                     Beneficiar,                                                                             Proiectant,    
 
                     CJ ALBA                                                                  S.C. POD-PROIECT S.R.L 

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: contact@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007 



Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 47/8 februarie 2018                                                                                                                         

 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI 

„Consolidare Pod pe DJ705B peste râul Mureș,  

km 3+949, localitatea Vințu de Jos, județul Albaˮ 

 

 

 

 1. Indicatori economici: 

- valoarea totală a investiției 5692482,18 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 

1072017,95 lei, cu un total de  6764500,13 lei (inclusiv TVA) 

o din care C+M 4571132,41 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 868515,16 

lei, cu un total de  5439647,57 lei (inclusiv TVA) 

- durata de execuție estimată: 10 luni 

 

 2. Indicatori tehnici:  

 Categoria de importanță: C - normală; 

 Suprafață pod + rampe de acces: 4076 mp; 

 Nr. deschideri: 

o 2 x 21,75 m; 

o 4 x 31,00 m; 

o 1 x 33,00 m. 

 Lungime totală pod consolidat - 208,60 m;  

 Lăţime parte carosabilă pod - 7,80 m; 

 Lăţime totală pod - 11,40 m; 

 Tip infrastructuri: 2 culei de tip înecat și 6 pile lamelare din beton armat; 

 Tip fundații: fundații directe (chesoane); 

 Tip îmbrăcăminte: beton asfaltic; 

 Parapeți pietonali: din oțel zincat; 

 Parapeți de siguranță: din oțel zincat tipH4b; 

 Racordări cu terasamentele: sferturi de con din piatră brută rostuită cu mortar, scări de 

acces dotate cu mână curentă și casiuri; 

 Sistem de iluminat: stâlpi metalici și lămpi tip led; 

 Dispozitive antiseismice: din oțel zincat; 

 Hidroizolație cu protecție încorporată; 

 Placă de suprabetonare; 

 Suprastructură beton armat; 

 Aparate de reazem; 

 Rigole beton armat; 

 Trotuare. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI 

și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Consolidare Pod pe DJ705B peste 

râul Mureș, km 3+949, localitatea Vințu de Jos, județul Albaˮ 

 

 

Pentru economia generală a unei societăți căile de comunicații reprezintă unul din factorii 

principali care favorizează dezvoltarea tuturor sectoarelor de activitate, ele mijlocind 

mobilitatea oamenilor și a bunurilor materiale, înlesnind accesul pentru exploatarea bogățiilor 

naturale, schimbul de mărfuri, etc. 

Podul pe DJ705B peste râul Mureș, se află pe teritoriul administrativ al comunei Vințu de 

Jos, la intersecția cu drumul județean DJ 107C și asigură legătura cu DN1 și DN 7, artere 

principale de circulație care străbat teritoriul județului Alba.  

Acest pod este de o importanță vitală pentru locuitorii localităților componente ale 

comunelor Blandiana și Vințu de Jos, aflate pe partea dreaptă a râului Mureș. Are lungimea 

totală de 208,6 m, lățimea totală de 10,34 m, din care partea carosabilă de 7,80 m, trotuarele 2 x 

1,07 m și grinzile parapet 2 x 0,20 m. 

Construit între anii 1965 – 1968, pentru stabilirea stării tehnice a podului s-a impus 

elaborarea unei expertize tehnice. În anul 2017 s-a încheiat contractul de servicii cu SC 

Consultanță pentru Infrastructuri Terestre Consit SA. În luna aprilie, anul 2017 s-a elaborat 

expertiza tehnică, expertul tehnic recomandând creșterea capacității portante a podului prin 

consolidarea acestuia în vederea asigurării funcționării conform cerințelor și exigențelor de 

calitate, desfășurării în siguranță a traficului rutier. 

Pentru aducerea podului într-o stare tehnică corespunzătoare impusă de standardele în 

vigoare, privind siguranţa circulaţiei rutiere, prin documentația de avizare a lucrărilor de 

intervenție sunt stabilite măsuri minime cum ar fi: lucrări la infrastructură, suprastructură, 

amenajare albie şi rampe de acces.  

Pentru consolidarea podului pe DJ 705B peste râul Mureș, loc. Vințu de Jos, jud. Alba, s-

a întocmit de către S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L. documentaţia tehnico-economică faza 

Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, documentaţie ce o supun spre aprobare. 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 47 din 8 februarie 2018. 

 

 

PREȚEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcția gestionarea patrimoniului 

Nr. 2650 din 08.02.2018 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI 

și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Consolidare Pod pe DJ705B peste 

râul Mureș, km 3+949, localitatea Vințu de Jos, județul Albaˮ 

 

Conform art. 91 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare Consiliul Judeţean asigură potrivit competenţelor sale şi 

în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean 

privind inclusiv infrastructura alcătuită din podurile şi drumurile publice. Aceste atribuţii ale 

Consiliului Judeţean intră în sfera privind dezvoltarea economico-socială a judeţului. 

Conform Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea 

publică a judeţului şi cuprind drumurile judeţene, care asigură legătura între: 

a) reşedinţele de judeţ cu municipiile, cu oraşele, cu reşedinţele de comună, cu 

staţiunile balneoclimaterice şi turistice, cu porturile şi aeroporturile, cu obiectivele 

importante legate de apărarea ţării şi cu obiectivele istorice importante; 

b) oraşe şi municipii, precum şi între acestea şi reşedinţele de comună; 

c) reşedinţe de comună. 

Podul peste râul Mureș, pe drumul județean DJ 705B: DN 7 (Tărtăria) - Sibişeni (DJ 704 

A) - Vinţu de Jos (DN 7) - Vurpăr (DJ 107 A), la intersecția cu drumul județean DJ 107C se 

află pe teritorilul administrativ al comunei Vințu de Jos. A fost construit între anii 1965 – 1968, 

starea actuală impunând lucrări de consolidare. 

Prin expertiza tehnică elaborată de către SC Consultanță pentru Infrastructuri Terestre 

Consit SA s-a stabilit starea tehnică a podului.  

Pentru aducerea podului într-o stare tehnică corespunzătoare impusă de standardele în 

vigoare, privind siguranţa circulaţiei rutiere, în conformitate cu documentaţia tehnică elaborată, 

au rezultat următoarele elemente caracteristice:  

 Valoarea totală a investiţiei: 6.764.500,13 lei (cu TVA), din care C+M 5.439.647,57 (cu 

TVA); 

 Durata de realizare a investiţiei: 10 luni 

 Categoria de importanță: C - normală; 

 Suprafață pod + rampe de acces: 4.076 mp 

 Nr. deschideri: 

o 2 x 21,75 m; 

o 4 x 31,00 m; 

o 1 x 33,00 m. 

 Lungime totală pod consolidat - 208,60 m;  

 Lăţime parte carosabilă pod - 7,80 m; 

 Lăţime totală pod - 11,40 m; 

 Tip infrastructuri: 2 culei de tip înecat și 6 pile lamelare din beton armat; 

 Tip fundații: fundații directe (chesoane); 

 Tip îmbrăcăminte: beton asfaltic; 

 Parapeți pietonali: din oțel zincat; 

 Parapeți de siguranță: din oțel zincat tipH4b; 

 Racordări cu terasamentele: sferturi de con din piatră brută rostuită cu mortar, scări de 

acces dotate cu mână curentă și casiuri; 

 Sistem de iluminat: stâlpi metalici și lămpi tip led; 

 Dispozitive antiseismice: din oțel zincat. 

 

Scurgerea apelor se va asigura prin realizarea de rigole din beton armat. 



În urma analizei documentației tehnico-economice faza DALI s-a constatat că aceasta 

este întocmită în conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare 

și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiții finanțate din fonduri publice și a normativelor specifice în vigoare. 

Conform devizului general elaborat, valoarea totală a investiției este de 6.764.500,13 lei 

(inclusiv TVA), din care C+M 5.439.647,57 (inclusiv TVA). Durata de realizare a investiției 

este estimată la 10 luni, având indicatorii tehnico-economici prezentați în anexă. 

În conformitate cu prevederile art. 91, alin 3, lit. f din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile 

judeţene aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii de interes judeţean. 

De asemenea, potrivit art. 9, alin. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind 

etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice ”Documentaţia de avizare a 

lucrărilor de intervenţii se aprobă potrivit competenţelor stabilite prin Legea nr. 500/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi prin Legea nr. 273/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare”. Art. 44, alin 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale 

cu modificările şi completările ulterioare prevede că ”Documentaţiile tehnico-economice ale 

obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură integral sau în completare din 

bugetele locale, precum şi ale celor finanţate din împrumuturi interne şi externe, contractate 

direct sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale, se aprobă de către 

autorităţile deliberative”. 

 Față de cele de mai sus și în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale cu modificările şi completările ulterioare, se propune aprobarea documentației 

tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului "Consolidare 

pod pe DJ705B peste râul Mureș, km 3+949, loc. Vințu de Jos, jud. Alba". 

 

Director executiv, 

ing. Ioan BODEA    

 

  

                                             

                                                                                              Şef serviciu, 

    ing. Floare PERŢA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Monica Diana CRISTEA 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE  

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind preluarea cotei de  1/2  părți asupra unui bun imobil situat 

administrativ în municipiul Blaj, din domeniul public al Municipiului Blaj  

și din administrarea Consiliului Local al municipiului Blaj , în domeniul public  

al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna februarie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de privind preluarea cotei de  1/2  părți asupra unui 

bun imobil situat administrativ în municipiul Blaj, din domeniul public al Municipiului Blaj și 

din administrarea Consiliului Local al municipiului Blaj , în domeniul public al Județului Alba și 

în administrarea Consiliului Județean Alba; 

- raportul de specialitate nr. 2740/9 februarie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Ținând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 371/2017 privind încuviințarea cererii 

adresate Consiliului local al municipiului Blaj, pentru transmiterea cotei de  1/2  părți asupra 

unui bun imobil - teren situat administrativ în municipiul Blaj, din domeniul public al 

Municipiului Blaj și din administrarea Consiliului Local al municipiului Blaj , în domeniul 

public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba; 

- Hotărârii Consiliului Local al municipiului Blaj nr. 319/2017 prin care Municipiul 

Blaj prin Consiliul local al municipiului Blaj aprobă transmiterea către Județul Alba prin 

Consiliul Județean Alba a cotei de 1/2 părți în devălmășie din imobilul înscris în CF nr. 76992 

Blaj, cu nr. top/cadastral 76.992 (76992 A1) în suprafață totală de 16017 mp – teren intravilan, 

împrejmuit și a cotei de 1/2 părți în devălmășie din imobilul înscris în CF nr. 77085 Blaj, cu nr. 

top/cadastral 77085 (77085 A1) în suprafață totală de 1101 mp – teren împrejmuit, din domeniul 

public al Municipiului Blaj și din administrarea Consiliului Local al municipiului Blaj, în 

domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba; 

- Hotărârii Consiliului Local al municipiului Blaj nr. 12/2018 privind cuprinderea în 

domeniul public al Municipiului Blaj a imobilului înscris  în CF nr. 77085 Blaj, cu nr. top 77085 

în suprafață totală de 1101 mp – domeniul privat al Municipiului Blaj, precum și alipirea 

imobilelor identificate prin CF nr. 76992 Blaj, cu nr. top 76992 în suprafață totală de 16017 mp 

– domeniul public al Municipiului Blaj și CF nr. 77085 Blaj, cu nr. top 77085 în suprafață totală 

de 1101 mp – domeniul public al Municipiului Blaj într-un singur imobil sub număr CF 77257 

Blaj – domeniul public al Municipiului Blaj. 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c  și art. 120 alin. 1  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 867-870 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare); 

- art. 9 alin. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Alba, precum și al 

municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Alba; 

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

 

 

 



HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă preluarea cotei de  1/2  părți asupra bunului imobil intravilan, înscris în 

CF nr. 77257 Blaj în suprafață de 17118 mp, situat administrativ în municipiul Blaj, din 

domeniul public al Municipiului Blaj și din administrarea Consiliului local al municipiului Blaj, 

în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba 

Art. 2. Se aprobă cuprinderea imobilului, identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, în 

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba și înregistrarea la 

poziţia cu nr. crt. 221, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 – parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art. 3. Predarea-preluarea imobilului descris la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat 

între cele două autorități ale administrației publice locale.  

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi 

Direcţia de dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba 

va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba; Președintelui Consiliului Județean Alba, Consiliului local 

al municipiului Blaj, Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului și 

Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.

  

 

                                              AVIZAT 

          PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

      Ion  DUMITREL                   Vasile BUMBU    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Înregistrat cu nr. 48 

Alba Iulia, 9 februarie 2018 



Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 48/9 februarie 2018   

 

    Datele de identificare  

          ale bunului imobil care se cuprinde la poziția cu nr. crt. 221 în 

 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba 

 

Secţiunea  I 

Bunuri imobile 

Nr. 

Crt. 

Codul  

de  

Clasificare 

Denumirea  

Bunului 

Elementele de identificare Anul 

dobândirii 

sau, după 

caz, al dării 

în folosinţă 

Valoarea de 

inventar 

-lei - 

Situaţia 

juridică actuală 

Denumire act 

proprietate sau 

alte acte 

doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 

221 1.6.2. Teren cu destinaţie 

Sală  de sport 

polivalentă a Județului 

Alba. 

Imobil situat administrativ în municipiul Blaj, loc. Veza, f.n., județul 

Alba înscris în CF 77.257 Blaj compus din: 

- teren în suprafaţă de 17.118 mp înscris în CF 77085 Blaj  

 

Cota actuală de proprietate este de 1/2  în  favoarea Județului Alba. 

 

Vecinătăți:  

Sud: proprietate particulară 

Nord: str. Mihai Viteazu  

Est: str. Memorandumului 

Vest: canal pluvial 

2018 2.766.000 Domeniul public 

al judeţului 

Alba, potrivit 

Hotărârii 

Consiliului 

Judeţean Alba     

nr. …/2018 

 

Comisia specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Alba: 

 

   Preşedinte:     Secretar:      Membri: 

   Ion DUMITREL     Vasile BUMBU     Voichița Maria COMAN  

                Marian Florin AITAI  

                Ioan BODEA  

               Liliana NEGRUȚ 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

PREŞEDINTE 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind preluarea cotei de  1/2  părți asupra unui bun imobil situat 

administrativ în municipiul Blaj, din domeniul public al Municipiului Blaj  

și din administrarea Consiliului Local al municipiului Blaj , în domeniul public  

al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba 

 

 

 Sportul, prin însuși natura sa, încurajează diversitatea într-o lume culturală. Pe măsură ce 

țările și națiunile se apropie tot mai mult unele de altele, dar totuși își păstrează identitatea 

culturală, sportul este un domeniu în care se învață că diferențele culturale, nu numai că trebuie 

acceptate, dar reprezintă o bogăție ce trebuie cultivată și prețuită. Conceptul sportiv poate deveni 

un "indicator de schimbare" a societății globale, de anticipare, evoluții și schimbări prin 

deschiderea simbolică a relațiilor interstatale. Sportul devine și trebuie considerat, astfel, ca o 

oglindă a culturii și a societății, căci el reprezintă speranțele și perspectivele viitorului. 

Blajul, prin voleiul feminin, este un pol catalizator nu doar în spațiul sportului județean ci 

și național și european, echipa de volei feminin „Alba Blaj” participând de ani buni și cu 

rezultate remarcabile în competiția Liga Campionilor Europeni. 

   Reușita participării în competiții naționale și internaționale este asigurată atât de talentul 

jucătoarelor din echipă dar și de pregătirea continuă și temeinică a echipei. Această pregătire 

necesită un spațiu adecvat. Meciurile ar putea avea loc și în Blaj - Județul Alba dacă orașul de pe 

Târnave ar dispune de o sală adecvată standardelor internaționale desfășurării unor astfel de 

competiții, iar oportunitatea o constituie edificarea unei săli de sport polivalentă a județului Alba 

la Blaj. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 371/2017 s-a solicitat consiliului Local al 

municipiului Blaj transmiterea cote de 1/2 părți asupra bunului imobil - terenului situat 

administrativ în municipiul Blaj, din domeniul public al Municipiului Blaj și din administrarea 

Consiliului Local al municipiului Blaj, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea 

Consiliului Județean. 

Prin Hotărârea nr. 319/2017 Consiliul Local al municipiului Blaj a aprobat transmiterea 

cotei de 1/2  părți asupra unui teren, din domeniul public al municipiului Blaj și din 

administrarea Consiliului Local al municipiului Blaj, în domeniul public al Județului Alba și 

administrarea Consiliului Județean Alba. 

Față de cele expuse mai sus propun preluarea cotei de 1/2 părți asupra terenului situat 

administrativ în municipiul Blaj, loc. Veza, f.n. în vederea realizării Săli de sport polivalentă a 

județului Alba în municipiul Blaj. 

 Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41 

alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, iniţiez 

proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 48 din  9 februarie 2017. 

 

  

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI  

Nr. 2740/09.02.2018 

 

 

  

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind preluarea cotei de  ½  părți asupra unui bun imobil situat 

administrativ în municipiul Blaj, din domeniul public al Municipiului Blaj  

și din administrarea Consiliului Local al municipiului Blaj , în domeniul public  

al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba 

 

 

 

Prin adresa nr. 26070/31 octombrie 2017, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean 

Alba cu nr. 20184/31 octombrie 2017, Consiliul Local al municipiului Blaj solicită realizarea 

unui parteneriat, în cote părți egale, între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și municipiul 

Blaj prin Consiliul Local al municipiului Blaj pentru construire la Blaj a obiectivului „Sala de 

sport polivalentă a Județului Alba în municipiul Blaj”. 

 În acest sens Consiliul Local al municipiului Blaj a identificat bunul imobil-teren situat 

administrativ în municipiul Blaj,  înscris în CF nr. 76992 Blaj și CF nr. 77085 Blaj, în suprafaţă 

totală de 17.118 mp, teren adecvat construirii unei săli polivalente în condițiile și la standardele 

naționale și internaționale impuse unui asemenea obiectiv sportiv. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 371/2017 s-a încuviințat cererea privind 

transmiterea cote de ½ părți asupra bunului imobil - terenului situat administrativ în municipiul 

Blaj, din domeniul public al Municipiului Blaj și din administrarea Consiliului Local al 

municipiului Blaj, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean. 

Prin Hotărârea nr. 319/2017 Consiliului Local al municipiului Blaj a aprobarea 

transmiterii către Consiliul Județean Alba a cotei de ½ părți în devălmășie din imobilul înscris în 

CF nr. 76.992 Blaj, cu nr. top/cadastral 76.992 (76.992 A1) în suprafață totală de 16.017 mp – 

teren intravilan, împrejmuit și a cotei de ½ părți în devălmășie din imobilul înscris în CF nr. 

77.085 Blaj, cu nr. top/cadastral 77.085 (77.085 A1) în suprafață totală de 1.101 mp – teren 

împrejmuit, din domeniul public al Municipiului Blaj și din administrarea Consiliului Local al 

municipiului Blaj , în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean 

Alba.  

Prin hotărârea Consiliului Local al municipiului Blaj nr.12/2018 imobilului înscris în CF 

nr. 77.085 Blaj, cu nr. top 77.085 în suprafață totală de 1.101 mp – domeniul privat al 

municipiului Blaj și imobilul înscris în CF nr. 76.992 Blaj, cu nr. top 76.992 în suprafață totală 

de 16.017 mp – domeniul public al municipiului Blaj au fost alipite într-un singur imobil sub 

număr CF nr. 77257 Blaj – domeniul public al municipiului Blaj și a fost cuprins în domeniul 

public al municipiului Blaj.  

Conform prevederilor art. 9 alin. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „trecerea unui bun din domeniul 

public al unei unităţi administrativ-teritoriale de pe raza teritorială a unui judeţ în domeniul 

public al judeţului respectiv se face la cererea consiliului judeţean, prin hotărâre a consiliului 

local, declarându-se din bun de interes public local în bun de interes public judeţean”. 

Pentru realizarea acestui parteneriat imobilul – teren, unde urmează să se construiască 

sala polivalentă, conform legislației în vigoare, trebuie să fie în proprietatea celor două unități 

administrativ teritoriale, în părți egale.  

În consecință se impune preluarea cotei de  ½ părți asupra imobilului înscris în CF nr. 

77257 Blaj, situat administrativ în municipiul Blaj, loc. Veza, f.n., județul Alba, din domeniul 

public al municipiului Blaj și din administrarea Consiliului local al municipiului Blaj, în 

domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea 

realizării în comun a obiectivului „Sală de sport polivalentă a Județului Alba în municipiul Blaj”, 



precum și completarea în mod corespunzător a Inventarului bunurilor care aparţin domeniului  

public al Judeţului Alba 

Față de cele mai sus precizate propun adoptarea proiectul de hotărâre inițiat în 

considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a prevederilor art. 9 alin. (4) din Legea 

nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare și ale art. 91 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean 

îndeplineşte atribuţii privind gestionarea domeniului public al  judeţului. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Radu Octavian Neag 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind garantarea de către Judeţul Alba prin Consiliul Județean Alba a unei finanțări 

rambursabile contractate de S.C. Apa CTTA Alba S.A., pentru realizarea unor obiective 

de investiții de interes local 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna februarie 2018. 

Luând act de:          

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind garantarea de către Judeţul Alba 

prin Consiliul Județean Alba a unei finanțări rambursabile contractate de S.C. Apa CTTA S.A. 

Alba, pentru realizarea unor obiective de investiții de interes local; 

- raportul de specialitate nr. 2842/12 februarie 2018 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările 

și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV al Legii nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale H.G. 

nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a 

împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ținând seama de prevederile O.U.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi 

adecvarea capitalului;  

 Ținând seama de prevederile art. 41 alin. 4 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Luând in considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, 

adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;  

Ținând seama de prevederile art. 1166 şi urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul 

civil, referitoare la contracte sau convenţii, cu modificările și completările ulterioare; 

 Constatând necesitatea de a asigura garanția necesară pentru realizarea investiţiilor 

publice de interes local realizate prin Proiectul „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și 

apă uzată în județul Alba, 2014-2020” implementat de către Societatea Comercială Apa CTTA 

Alba SA, în cadrul căreia Județul Alba deține calitatea de acționar. 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. 1 lit. b şi alin. 3 lit. b, ale art. 97, art. 104 alin. 1 lit. 

c şi alin. 4 lit. d, precum și ale art. 115 alin. 1 lit. c, alin. 4, 5 şi 6 din Legea nr. 215/2001  a 

administraţiei publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,                                                 

 CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA adoptă prezenta  

 

    

        HOTĂRÂRE 

 

 

 Art. I. Se aprobă garantarea cu veniturile proprii a unei finanțări rambursabile 

interne/externe în valoare de maxim 54739390,71 lei, cu o maturitate de maxim 12 ani, ce 

urmează să fie contractată de către S.C. Apa CTTA S.A. Alba. Garanția acordată va fi 

proporțională cu cota-parte de 67 % deținută în acționariatul Împrumutatului, respectiv maxim 

36675391,78 lei. 

 Art. II. Garantarea finanțării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru 

implementarea Proiectului cu finanțare nerambursabilă „Reabilitarea și extinderea 

sistemelor de apă și apă uzată în Județul Alba, 2014 -2020”. 
 Art. III.  Din bugetul local al Județului Alba se asigură integral plata:  

 a.) serviciului anual al datoriei publice locale;  



 b.) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;  

 c.) alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1.  

 Art. IV. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal 

de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Consiliului Județean Alba următoarele 

date:  

 a.) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări 

şi/sau completări ale acesteia;  

 b.) valoarea finanțării rambursabile contractate în valuta de contract;  

 c.) gradul de îndatorare al Consiliului Județean Alba;  

 d.) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a 

perioadei de rambursare a finanţării rambursabile;  

 e.) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;  

 f.) plaţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.  

    (2) Datele prevăzute la alin. 1 se actualizează în prima decadă a fiecărui 

trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.  

 Art. V. Se împuterniceşte Președintele Consiliului Județean Alba să semneze în numele şi 

pentru Judeţul Alba, Acordul de garantare al finanţării rambursabile şi orice alte documente 

necesare obţinerii şi derulării de către S.C. Apa CTTA S.A. Alba a împrumutului. 

 Art. VI. Președintele Consililui Județean Alba prin intermediul Direcției dezvoltare și 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 Art. VII. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba și Direcției 

dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

 

                                                                                                    Avizat, 

      PREŞEDINTE,                            SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                Ion DUMITREL                                           Vasile BUMBU                                                                                                                                                    

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 50 

Alba Iulia, 9 februarie 2018   



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREȘEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE   

 la proiectul de hotărâre privind garantarea de către Judeţul Alba prin Consiliul 

Județean Alba a unei finanțări rambursabile contractate de S.C. Apa CTTA Alba S.A., 

pentru realizarea unor obiective de investiții de interes local 

 

 

 

         Administraţia publică a Judeţului Alba, în conformitate cu mandatul primit din partea 

cetăţenilor şi cu obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, are ca principal obiectiv realizarea 

dezvoltării durabile a comunităţii locale şi asigurarea către toţi membrii comunităţii locale de 

servicii publice de calitate.  

        Consiliul Judeţean Alba este acționar al Companiei SC Apa CTTA SA Alba, care este 

operatorul regional ce are ca obiect de activitate furnizarea de apă în județul Alba. În prezent, 

acest operator implementează proiectul cu finanțare europeană „Reabilitarea și extinderea 

sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014-2020”, în valoare totală de 518.856.784 lei 

(fără TVA). 

        Implementarea cu succes a acestui proiect va avea ca rezultat final îmbunătațirea serviciilor 

publice asigurate populației din aria administrativ-teritorială a Consiliului  Județean Alba.  

        Având în vedere necesitatea asigurării resurselor necesare pre-finanțării și/sau co-finanțării 

proiectului sus-menționat, operatorul regional intenționează să contracteze o finanțare 

rambursabilă în valoare de 54.739.390,71 lei. 

       În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, Consiliul Județean poate garanta 

contractarea împrumutului, într-un cuantum egal cu cota-parte din capitalul social pe care o 

deține, respectiv 67 %. 

       Se precizează că rezultatele financiare ale Companiei Apa CTTA SA permit ca rambursarea 

împrumutului, inclusiv a dobânzilor și comisioanelor, să fie realizată exclusiv din veniturile 

proprii ale acesteia, garantarea de către Consiliul Județean a împrumutului nefiind de natură a 

greva în mod efectiv bugetul local.  

       Față de cele de mai sus, în vederea realizării obiectivelor de investiții prioritare la nivelul 

județului Alba, 

       Luând act de necesitatea operatorului regional SC Apă CTTA SA Alba de a contracta o 

finanțare rambursabilă în valoare totală de 54.739.390,71 lei pentru asigurarea resurselor 

necesare implementării proiectului european “Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă 

uzată în județul Alba, 2014 - 2020”. 

      Față de cele expuse, inițiez și supun aprobării proiectul de hotărâre privind garantarea de 

către Consiliul Județean Alba a unei finanțări rambursabile contractate de S.C. Apă CTTA Alba 

S.A., pentru realizarea unor obiective de investiții de interes local. 

 

PREȘEDINTE 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI BUGETE 

Nr. 2842/12.02.2018  

     

  

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind garantarea de către Judeţul Alba prin Consiliul Județean 

Alba a unei finanțări rambursabile contractate de S.C. Apa CTTA Alba S.A., pentru 

realizarea unor obiective de investiții de interes local 

 

 

               

      Județul Alba participă la programele Uniunii Europene de finanțare în vederea realizării unor 

obiective de investiții, în conformitate cu strategia de dezvoltare. In Județul Alba sunt derulate și 

implementate proiecte de investiții pentru care trebuie asigurate sursele necesare co-finanţării 

și/sau refinanțării.  

      Prin adresa nr. 743/2529/07.02.2018, SC Apă CTTA SA Alba solicită adoptarea unei hotărâri 

pentru garantarea finanțării în vederea implementarii proiectului „Reabilitarea și extinderea 

sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014-2020". 

      Proiectul cu finanțare rambursabilă „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă 

uzată în județul Alba, 2014-2020” este implementat de către S.C. APA C.T.T.A. S.A. ALBA, în 

baza contractului de finanțare nr. 116/31.08.2017 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administrației Publice și Fondurilor Europene și are o valoare de 518.856.784 lei (fără TVA). 

      Beneficiile implementării proiectului sunt multiple și semnificative pentru sistemul de 

alimentare cu apă și apă uzată din județul Alba, care vor avea ca rezultat final îmbunătățirea 

serviciilor publice asigurate populației din aria administrativ-teritorială a Consiliului Județean 

Alba.  

      În ceea ce privește stadiul actual al execuției proiectului, se remarcă necesitatea asigurării 

resurselor financiare necesare derulării proiectului și asigurării contribuției beneficiarului. 

      Ținând cont de faptul ca SC Apa CTTA SA Alba nu are posibilitatea să susțină din veniturile 

proprii realizarea acestor cheltuieli, se propune ca sursă de finanțare accesarea unui credit bancar 

în valoare de maxim 54.739.390,71 lei, cu o maturitate de maxim 12 ani. 

      Având în vedere cota-parte de 67 % deținută de Consiliul Județean Alba în cadrul structurii 

acționariatului, garantarea care va fi acordată va fi în cuantum egal cu cota-parte deținută, 

respectiv maxim 36.675.391,78 lei. 

      Rambursarea împrumutului urmează a se realiza din fondurile proprii ale societății Apă 

CTTA Alba, având în vedere rezultatele financiare ale acesteia, astfel nefiind implicații asupra 

bugetului local. 

      Având totodată în vedere prevederile art. 63, alin 4^3 si alin 5^1 din Legea nr. 273/2006 a 

finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare, garantarea împrumutului nu 

va fi luată în considerare la determinarea încadrării în limita de 30 % din media aritmetică a 

veniturilor proprii.  

      Ca urmare a garantării în cuantum de 67 % a finanțării rambursabile în valoare totală de 

54.739.390,71 lei, ce urmează a fi contractata de către SC Apa CTTA SA Alba pentru o perioadă 

de 12 ani, serviciul datoriei publice locale totale este estimat, pentru perioada 2018 - 2031, la un 

nivel care variază între un nivel minim de 16,77% și un nivel maxim de 22,4 % din veniturile 

proprii în anul 2022. 

      Veniturile proprii au fost considerate ca reprezentând media aritmetică simplă a veniturilor 

proprii rezultate din execuțiile bugetare la 31.12.2015, 31.12.2016 și 31.12.2017, diminuate cu 

veniturile din valorificarea unor bunuri. 

 

 

 

 

 



Grad de îndatorare cu garanția pentru împrumutul de 54,739 mil. Lei și 

garanția pentru Apa CTTA - 2014 

Serviciul datoriei publice locale și gradul de îndatorare în perioada 2018-2031 
i
* 

Denumire 

indicator 

Medie Venituri Proprii 

(mii lei) 

Serviciul datoriei 

(mii lei) 

Grad îndatorare 

2018 68.933,03 11557,09 16,77% 

2019 68.933,03 11513,16 16,70% 

2020 68.933,03 11774,26 17,08% 

2021 68.933,03 14821,49 21,50% 

2022 68.933,03 15440,89 22,40% 

2023 68.933,03 14995,60 21,75% 

2024 68.933,03 13164,25 19,10% 

2025 68.933,03 11400,09 16,54% 

2026 68.933,03 10996,47 15,95% 

2027 68.933,03 6195,17 8,99% 

2028 68.933,03 5993,64 8,69% 

2029 68.933,03 5792,06 8,40% 

2030 68.933,03 2562,53 3,72% 

2031 68.933,03 376,16 0,55% 

 

      Având în vedere că, în conformitate în conformitate cu prevederile art. 63 alin 4^3 si 5^1 din 

Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare, finanțările rambursabile 

contractate și/sau garantate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pentru a asigura 

refinanțarea și/sau cofinanțarea proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de 

preaderare și post aderare de la Uniunea Europeană, nu sunt supuse prevederilor referitoare la 

încadrarea în gradul de îndatorare de 30% (serviciul datoriei publice locale/venituri proprii) 

prezentăm în continuare gradul de îndatorare al Consiliul Județean Alba fără împrumutul 

garantat pentru S.C. Apa CTTA S.A. în 2014 și fără garanția pentru împrumutul de 54,739 

milioane lei. Menționam faptul că, garanțiile astfel acordate nu grevează capacitatea de 

îndatorare a Consiliului Județean Alba și, până în prezent nu s-au dovedit a fi o obligație 

împovărătoare nici pentru bugetului local. 

 

Grad de îndatorare fără garanția pentru împrumutul de 54,739 mil. Lei si 

garanția pentru Apa CTTA - 2014 

Serviciul datoriei publice locale și gradul de îndatorare în perioada 2018-2030 
ii
* 

Denumire 

indicator 

Medie Venituri Proprii 

(mii lei) 

Serviciul datoriei 

(mii lei) 

Grad îndatorare 

2018 68.933,03 9.804,77 14,22% 

2019 68.933,03 9.760,85 14,16% 

2020 68.933,03 10.021,95 14,54% 

2021 68.933,03 10.012,89 14,53% 

2022 68.933,03 9.613,53 13,95% 

2023 68.933,03 9.168,24 13,30% 

2024 68.933,03 7.336,89 10,64% 

2025 68.933,03 5.572,73 8,08% 

2026 68.933,03 5.169,11 7,50% 

2027 68.933,03 2.120,12 3,08% 

2028 68.933,03 1.918,60 2,78% 

2029 68.933,03 1.717,02 2,49% 

2030 68.933,03 1.543,77 2,24% 

2031 68.933.03 376,16 0,55% 

 



      Structurarea optimă a finanțării rambursabile se va realiza în concordanță cu necesitățile 

autorității contractante. 

      Față de acestea, se propune adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Județean Alba care să 

aprobe garantarea în cuantum de 67 % a finanțării rambursabile în valoare totală de 

54.739.390,71 lei, ce urmează a fi contractate de către SC Apa CTTA SA Alba, în condițiile 

legii. 

  

 

 

    

  

                                                 DIRECTOR EXECUTIV     

                                                     Marian Florin Aitai 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

i Calculele prezentate in acest tabel includ garanțiile pentru Apa CTTA, respectiv garanția acordata conform 

contract din data de 19.02.2014 si garanția aferentă finanțării in valoare de 54,739 milioane lei care urmează sa fie 

contractata. 
ii
 Calculele prezentate in acest tabel nu includ garanțiile pentru Apa CTTA, respectiv garanția acordata conform 

contract din data de 19.02.2014 si garanția aferentă finanțării in valoare de 54,739 milioane lei care urmează sa fie 

contractata. 



 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE                     

     

           

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

cu privire la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii  
„Drumuri şi Poduri Locale Alba„ SA pentru anul 2018 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna februarie 2018; 

 Luând în dezbatere: 

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Bugetului de 

venituri şi cheltuieli al Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA pentru anul 2018;  

 -  raportul de specialitate nr. 2844 din 12 februarie 2018 al Direcţiei dezvoltare şi bugete 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 - adresa nr. 664/9 februarie 2018 a Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA cu 

privire la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018, înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 2689 din 9 februarie 2018;  

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018; 

- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari 

sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului 

şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii „Drumuri şi 

Poduri Locale Alba” SA, potrivit anexelor nr. 1-5 - părţi integrante ale prezentei hotărâri.       

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcției dezvoltare și 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și directorului general al 

Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri.    

Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Societăţii 

„Drumuri și Poduri Locale Alba” SA, Direcției juridică și relații publice și Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                                         AVIZAT 

            PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

               Ion  DUMITREL                Vasile BUMBU 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 51 

Alba Iulia, 12 februarie 2018 



 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE                      

              

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA pentru anul 2018 

 

 

Consiliul Judeţean Alba este acţionar unic la societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” 

SA. În conformitate cu prevederile privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 

operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori 

majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, bugetele de venituri şi cheltuieli 

ale operatorilor economici la care unităţile administrativ teritoriale sau instituţiile publice sunt 

acţionari unici se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean.  

În acest sens societatea Drumuri şi Poduri Locale Alba SA prin adresa nr. 

664/09.02.2018, prezintă spre aprobare Consiliului Judeţean Alba, Bugetul de venituri şi 

cheltuieli pentru anul 2018, sub forma şi structura aprobată de Ministerul Finanțelor Publice. 

La elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018, s-a ținut cont de 

valoarea lucrarilor deja contracte aflate în curs de execuție, în sumă de 13.500 mii lei, fara TVA.  

Principalele prevederi ale bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018, sunt: 

 Venituri totale prognozate  în sumă de 20.000 mii lei; 

 Cheltuieli totale prognozate  în sumă de 19.700 mii lei; 

 Profit brut estimat  în sumă de 300 mii lei; 

 

       În vederea realizării indicatoriilor propuși în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018, se 

stabilesc următoarele obiective: 

              a) creșterea veniturilor din exploatarea activelor societății; 

              b) monitorizarea costurilor de exploatare și optimizarea permanenta a acestora, astfel 

încat activitatea societății să se realizeze cu costuri minime; 

              c) urmarirea obținerii unei marje de profit, care să permită crearea surselor proprii de 

dezvoltare a societății în viitorul apropiat. 

 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001  a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, text potrivit 

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 51 din  12 februarie  2018. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia Dezvoltare şi Bugete                                       

Nr. 2844 din 12.02.2018                     

            

RAPORT DE SPECIALITATE  

cu privire la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii  
„Drumuri şi Poduri Locale Alba“ SA pentru anul 2018 

 

 

Ordonanţa Guvernului României nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare 

la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt 

acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, prevede reguli 

pentru execuţia, rectificarea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli de către organele 

administraţiei publice centrale sau locale, după caz. Conform prevederilor actului normativ de 

mai sus, ulterior aprobării bugetului de stat, operatorii economici au obligaţia întocmirii 

bugetului de venituri şi cheltuieli şi prezentării acestuia în vederea aprobării. 

Potrivit dispoziţiilor Ministerului Finanțelor Publice, privind aprobarea formatului şi 

structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, 

societatea Drumuri şi Poduri Locale Alba  SA prezintă spre aprobare Consiliului Judeţean Alba 

prin adresa nr. 664/09.02.2018, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018. 

 

Principalii indicatori ai Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 supus aprobării 

sunt: 

          -mii lei- 

Indicator Prevederi 2018 

0 1 

Venituri totale, din care: 20.000,00 

Venituri din exploatare (activitatea de bază) 20.000,00 

Cheltuieli totale, din care: 19.700,00 

Cheltuieli de exploatare 19.655,00 

Cheltuieli financiare 45,00 

Rezultatul brut 300,00 

          

Potrivit notei justificative prezentate de către societate, veniturile totale vor fi realizate în  

principal, din efectuarea de lucrări de construcții în domeniul de activitate  drumuri, precum și 

din producerea și vanzarea de mixturi asfaltice și prestarea de servicii cu mijloacele tehnice 

aflate în dotarea societății. S-a prognozat o creștere a veniturilor cu 24% față de veniturile 

realizate în anul 2017, având în vedere valoarea lucrarilor deja contracte, aflate în curs de 

execuție. În cursul anului 2018, se vor contracta noi lucrări pentru a asigura exploatarea la 

parametrii proiectați a instalațiilor, utilajelor și mijloacelor de transport mărfuri, precum și pentru 

creșterea productivității  muncii pe salariat. 

Cheltuielile totale au fost dimensionate în așa fel încat să asigure realizarea veniturilor 

propuse și un minim de profitabilitate a activității.  

          Societatea a prevăzut închiderea exerciţiului financiar pe anul 2018 cu un profit brut în 

sumă de 300 mii lei. 

          Având în vedere aspectele de mai sus, prezentăm spre aprobare Proiectul de hotărâre 

nr.51/12.2.2018 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al  societăţii “Drumuri şi 

Poduri Locale Alba“ SA pentru anul 2018. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Marian AITAI 

 

Întocmit: Dana Găiseanu 

 







































 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE           

               

           

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

cu privire la  aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii  
„Parcul Industrial Cugir” SA pentru anul 2018 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna februarie 2018; 

 Luând în dezbatere: 

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Bugetului de 

venituri şi cheltuieli al Societăţii „ Parcul Industrial Cugir” SA pentru anul 2018;  

 - raportul de specialitate nr. 2845 din 12 februarie 2018 al Direcţiei dezvoltare şi bugete 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 - adresa nr. 16/7 februarie 2018 a Societăţii „Parcul Industrial Cugir” SA cu privire la 

aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018, înregistrată la registratura 

Consiliului Judeţean Alba cu nr. 2593 din 8 februarie 2018;  

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018; 

- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari 

sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului 

şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii „Parcul 

Industrial Cugir” SA, potrivit anexelor nr. 1-5 – părţi integrante ale prezentei hotărâri.       

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcției dezvoltare și 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și directorului general al 

Societăţii „Parcul Industrial Cugir” SA, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.    

Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Societăţii „Parcul 

Industrial Cugir” SA, Direcției juridică și relații publice și Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                                         AVIZAT 

            PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

               Ion  DUMITREL                Vasile BUMBU 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 52 

Alba Iulia, 12 februarie 2018 



 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE           

                          

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de hotărâre cu privire la  aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Societăţii „Parcul Industrial Cugir” SA pentru anul 2018 

 

 

 

În conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare 

la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt 

acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară operatorii 

economici trebuie să prezinte în vederea aprobării bugetul de venituri şi cheltuieli, după 

adoptarea legii bugetului de stat pe anul respectiv. 

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii „Parcul Industrial Cugir” SA 

transmis spre aprobare Consiliului Judeţean Alba prin adresa nr. 16/7 februarie 2018 este 

întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3145/2017 

privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a 

anexelor de fundamentare a acestuia.  

Principalele prevederi ale bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 sunt: 

 Veniturile totale prognozate în sumă de 1.237,50 mii lei; 

 Cheltuielile totale prognozate în sumă de 1.227,00 mii lei;  

 Profitul brut estimat a se realiza în anul 2018 este de 10,50 mii lei; 

Programul de investiţii prezentat în anexa la bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 

2018 prevede realizarea unor investiţii pe parcursul anului în valoare totală de 265 mii lei din 

surse proprii şi aport de capital. 

 Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001  a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, text potrivit 

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 52 din  12 februarie  2018. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

                                                              Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia Dezvoltare şi Bugete                                       

Nr. 2845 din 12.02.2018        
                             

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

cu privire la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al 

 societăţii “Parcul Industrial Cugir“ SA, pentru anul 2018 

 

 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului României, nr.26/2013 privind 

întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile 

administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o 

participaţie majoritară operatorii economici trebuie să prezintă în vederea aprobării bugetul de 

venituri şi cheltuieli, organelor administraţiei publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, 

coordonarea, sub autoritatea cărora funcţionează sau în al căror portofoliu se află, după adoptarea 

legii bugetului de stat pe anul respectiv. 

Potrivit prevederile de mai sus și în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului 

Finanțelor Publice privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, 

precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, societatea “Parcul Industrial Cugir SA“, a 

transmis spre aprobare Consiliului Judeţean Alba prin adresa nr. 16/07.02.2018, Bugetul de 

venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 precum şi anexele de fundamentare ale acestuia.  

 

Principalii indicatori ai Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018, sunt : 

              - mii lei- 

Indicatori  Propuneri 2018 

0 2 

Venituri totale, din care: 1.237,50 

Venituri din exploatare  1.237,50 

Cheltuieli totale, din care: 1.227,00 

Cheltuieli de exploatare  1.204,00 

Cheltuieli financiare 23,00 

Profit  10,50 

 

La fundamentate Bugetul de venituri și cheltuieli, s-au luat în considerare veniturile 

estimate a fi realizate din activitate derulată conform obiectului principal de activitate, 

administrarea imobilelor pe bază de tarife și venituri generate de activități din domeniul 

secundar, cum ar fi: distribuția energiei de joasă tensiune, distribuția gazelor naturale, distribuția 

de apă și asigurarea canalizării și alte prestări de servicii. Cheltuieli a fost fundamentat ţinând 

cont atât de veniturile prognozate a se realizate în anul 2018 cât şi cheltuielile preliminate în anul 

2017. 

 

           Având în vedere aspectele de mai sus, prezentăm spre aprobare Proiectul de hotărâre 

nr.52/12.02.2018 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al societății “Parcul 

Industrial Cugir SA“ , pentru anul 2018. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Marian AITAI 

 

 

 

 

 

Întocmit: Dana Găisenu 
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