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	 În	 cadrul	 atribuțiilor	 din	 domeniul	 dezvoltării	 economice	 şi	 rurale,	 Consiliul	 Județean	 Alba	 a	 realizat	 numeroase	
acțiuni	 axate	 pe	 promovarea	 producătorilor	 locali	 și	 a	 consumului	 de	 produse	 realizate	 de	 aceștia,	 în	 spiritul	 întăririi	
economiei	locale	și	al	perpetuării	tradițiilor	culturale,	gastronomice	și	meșteșugărești	locale.

	 Consiliul	 Județean	Alba,	 în	 colaborare	 cu	Primăria	Municipiului	Alba	 Iulia	 a	
organizat	 în	 perioada	 24	 –	 26	 martie	 2017,	 pe	 Latura	 de	 Vest	 a	 Cetății	 Alba	
Carolina,	 cea	 de-a	 IX-a	 ediție	 a	 Târgului	 Grădinarului,	 dedicat	 agricultorilor,	
horticultorilor,	 viticultorilor,	producătorilor	 şi	distribuitorilor	de	produse	pentru	
amenajarea	şi	întreținerea	grădinilor	sau	parcurilor.
	 Parteneri	ai	evenimentului	au	 fost	Grupurile	de	Acțiune	Locală:	pe	Mureş	şi	
pe	 Târnave,	 Țara	 Secaşelor	 Alba-Sibiu	 şi	 Munții	 Metaliferi,	 Trăscău	 şi	 Muntele	
Mare.	Au	participat	40	de	expozanți	 care	au	prezentat	 în	cadrul	 târgului	o	gamă	
largă	de	articole	pentru	grădinărit,	precum	şi	semințe	de	Wlori	şi	 legume,	bulbi	şi	
butași	de	trandaWiri,	viţă	de	vie,	Wlori,	plante	decorative,	arbuști,	pomi	fructiferi	şi	
ornamentali,	dar	şi	produse	din	domeniul	protecției	plantelor.	
	 Evenimentul	a	avut	și	o	latură	educativă,	Wiind	realizate	mai	multe	acțiuni	cu	
caracter	 demonstrativ,	 precum	 și	 acțiuni	 dedicate	 copiilor.	 S-au	 bucurat	 de	 un	
mare	 succes	 demonstrațiile	 de	 specialitate	 (tăierile	 de	 sezon	 la	 pomii	 fructiferi,	
altoirea	 trandaWirilor	 și	 pomilor	 fructiferi);	 soluțiile	 de	 amenajare	 a	 spațiului		
(amenajare	zone	umbră,	acoperişuri	verzi,	plantare	şi	întreținere	gazon);		 De co	
atelierul	cu	demonstrație	de	aranjamente	Wlorale;	atelierul	handmade	pentru	copii	

şi	 adulți,	 dar	 și	 prezentarea	 unor	 idei	 de	 afaceri,	 precum	 realizarea	 culturilor	 de	 lavandă	 și	 a	 produselor	 obținute	 din	
această	plantă.
	 Un	alt	eveniment	foarte	important,	dedicat	promovării	și	dezvoltării	economiei	locale,	a	fost	Târgul	Gustos	de	Alba,	
eveniment	ajuns	la	cea	de-a	VIII-a	ediție.	Pe	parcursul	a	3	zile	de	târg,	89	de	expozanți	au	prezentat	produse	și	preparate	
locale.	 Au	 participat	 brutării,	 patiserii,	 cofetării,	 carmangerii,	 producători	 de	 brânzeturi,	 miere	 şi	 produse	 apicole,	
cultivatori	de	 legume,	 fructe	 și	 viticultori.	Un	 sector	 aparte	 a	 fost	 reprezentat	de	micii	 fermieri	din	 județul	Alba	 care	 îşi	
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desfac	 produsele	 obținute	 în	 fermele	 proprii	 în	 Piaţa	
volantă,	respectiv	legume,	fructe,	brânzeturi.
	 Târgul	 a	 fost	 realizat	 în	 parteneriat	 cu	 Primăria	
Municipiului	 Alba	 Iulia	 și	 Grupurile	 de	 Acțiune	 Locală	 pe	
Mureş	 şi	 pe	 Târnave,	 Țara	 Secaşelor	 Alba-Sibiu,	 Munții	
Metaliferi,	 Trăscău	 şi	 Muntele	 Mare	 și	 Valea	 Ampoiului	 –	
Valea	 Mureșului,	 având	 ca	 scop	 creșterea	 competitivității	
producătorilor	 autohtoni	 din	 industria	 alimentară	 şi	
promovarea	valorilor	tradiționale	culinare	locale.
	 O	atenție	deosebită	s-a	acordat	educării	publicului	în	
spiritul	alegerii	produselor	alimentare	locale,	provenite	din	
lanțuri	 scurte	 de	 produse,	 de	 o	 bună	 calitate,	 precum	 și	
promovării	unei	alimentații	sănătoase.

	 Ziua	 Rozelor	 este	 un	 alt	 eveniment	 menit	 să	
promoveze	 o	 tradiție	 a	 județului	 Alba	 și	 să	 impulsioneze	
dezvoltarea	unui	 sector	economic	cu	un	 impact	 important	
în	 mediul	 rural:	 horticultura.	 Organizat	 de	 Consiliul	
Județean	 Alba	 împreună	 cu	 Filiala	 Județeană	 Alba	 a	
Asociației	 Amicii	 Rozelor	 din	 România	 și	 partenerii:	
Primăria	 Municipiului	 Aiud,	 Asociația	 Alba	 Afroda	 și	
Grupurile	 de	Acțiune	Locală	Pe	Mureş	 şi	 Pe	Târnave,	 Țara	
Secaşelor	Alba-Sibiu,	Munții	Metaliferi,	Trăscău	şi	Muntele	

Mare,	 evenimentul	 promovează	 tradiția	 cultivării	
trandaWirilor	în	zona	Aiud-Ciumbrud.
	 Publicul	 prezent	 la	 această	 ediție	 a	 avut	 ocazia	 să	
participe	 la	 numeroase	 momente	 atractive	 pentru	 toţi	
iubitorii	 de	 roze:	 vizite	 la	 câmpurile	 de	 trandaWiri	 din	
localitate,	numeroase	concursuri	care	au	pus	în	valoare	atât	
splendoarea	 trandaWirilor	 (Cel	 mai	 frumos	 stand,	 Cel	 mai	
frumos	 aranjament	 de	 trandaWiri),	 cât	 şi	 priceperea	
cultivatorilor	 acestora	 (Duelul	 Rozelor	 şi	 TrandaWirului	
anului),	 alături	 de	 ateliere	 creative	 pentru	 copii	 şi	 adulți,	
recitaluri	de	muzică	populară,	spectacole	de	dans	modern,	
de	dans	popular	român	şi	maghiar.
	 Au	 fost	 prezenți	 24	 de	 expozanți,	 dintre	 care	 9	
cultivatori	de	 trandaWiri	membri	ai	Filialei	 Județene	Alba	a	
Asociației	Amicii	Rozelor	din	România.	De	asemenea	au	fost	
promovate	produsele	producătorilor	locali	de:	miere,	turtă	
dulce,	 vinuri,	 obiecte	 confecționate	 manual,	 produse	
cosmetice,	produse	tradiționale.
	 Cel	 mai	 mare	 târg	 anual	 organizat	 în	 județul	 Alba,	
având	 ca	 scop	 promovarea	 agriculturii	 județului	 Alba	 și	 a	
fermierilor	 ce	 sunt	membri	 ai	 asociaților	 profesionale	 din	
județ	 şi	 a	 produselor	 agricole	 ale	 acestora,	 a	 avut	 loc	 în	
perioada	 22-24	 septembrie	 2017,	 constituind	 cea	 de-a	
XXVI-a	ediție	a	Târgului	Apulum	Agraria.
	 Organizat	 de	 Consiliul	 Județean	 Alba	 în	 parteneriat	
cu	Primăria	municipiului	Alba	Iulia	și	Grupurile	de	Acțiune	
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Locală	 pe	Mureş	 şi	 pe	 Târnave,	 Țara	 Secaşelor	 Alba-Sibiu,	
Munții	 Metaliferi,	 Trăscău	 şi	 Muntele	 Mare	 și	 Valea	
Ampoiului	 –	 Valea	 Mureșului,	 evenimentul	 a	 întrunit	 156	
de	expozanți,	producători	locali.
Au	 fost	 prezentate	 şi	 oferite	 spre	 vânzare	 produse	
agro-alimentare,	 legume,	 fructe,	 material	 săditor,	 animale	
mari,	pasări	şi	animale	mici	din	județul	Alba.

	 Succesul	 acestui	 eveniment	 a	 fost	 demonstrat	 de	
numărul	 mare	 de	 expozanți	 prezenți	 dar	 și	 de	 numărul	
vizitatorilor	 estimat	 la	 cca	 6.000	 de	 persoane.	 Rezultatele	
obținute	 prin	 realizarea	 acestui	 târg	 sunt	 legate	 de	
promovarea	agriculturii	din	 județul	Alba	prin	evidențierea	
producătorilor,	respectiv	a	fermierilor	din	judeţ,	membri	ai	
asociațiilor	 profesionale	 şi	 a	 produselor	 agricole	 ale	
acestora,	 a	 crescătorilor	 de	 bovine	 şi	 ovine,	 a	 produselor	
tradiționale,	dar	şi	a	producătorilor	de	vin.	
	 Seria	 evenimentelor	 anuale,	 organizate	 de	 Consiliul	
Județean	Alba,	pentru	impulsionarea	și	susținerea	mediului	
de	 afaceri	 județean,	 s-a	 încheiat	 cu	 cea	 de-a	 XI-a	 ediție	 a	
evenimentului	Best	of	Business	,	 eveniment	 consacrat	
recunoașterii	 performanțelor	 obținute	 de	 către	 agenții	
economici	 din	 județul	 Alba,	 cu	 capital	 românesc	 şi	 străin,	
din	industrie,	construcții,	servicii	şi	agricultură.	

	 	
	 Au	 fost	 premiați	 73	 de	 agenți	 economici	 atât	 din	
domeniul	 industriei,	 cât	 şi	 din	 agricultură,	 Wiind	 folosiți	
indicatori	 tehnico-economici	 de	 Ministerul	 Finanțelor	
Publice	 -	 Direcția	 Generală	 de	 Administrare	 a	 Marilor	
Contribuabili,	 Direcția	 Generală	 Regională	 a	 Finanțelor	
Publice	 Brașov	 –	 Administrația	 Județeană	 a	 Finanțelor	
Publice	Alba	şi	Wirmele	din	județul	Alba.
	 Un	loc	aparte	în	acordarea	premiilor	Best	of	Business	
au	 avut-o	 reprezentanții	 Grupurilor	 de	 acțiune	 locală,	 ai	
asociațiilor	 profesionale	 din	 judeţ	 şi	 ai	 presei	 care	 au	
susținut	şi	promovat	mediul	de	afaceri	din	județul	Alba.	
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	 Strategia	 de	 dezvoltare	 a	 Județului	 Alba,	 pentru	
perioada	 2014	 –	 2020,	 stabilește	 priorități	 pentru	
asigurarea	infrastructurii	și	a	furnizării	serviciilor	sociale,	
de	educație	și	de	sănătate.	În	acest	sens,	în	anul	2017,	s-au	
încheiat	 acorduri	 de	 parteneriat	 privind	 depunerea,	
implementarea	și	asigurarea	coWinanțării	unor	proiecte	de	
interes	județean,	după	cum	urmează:

A. 	 Acord	 de	 parteneriat	 pentru	 realizarea	
proiectului	”Reabilitare	energetică	a	Spitalului	Județean	
de	 Urgență	 Alba	 Iulia”,	 care	 este	 depus	 în	 cadrul	
Programului	 Operațional	 Regional	 2014	 -	 2020,	 Axa	
prioritară	3	–	Sprijinirea	tranziției	către	o	economie	cu	
emisii	scăzute	de	carbon.

B. 	 Acord	 de	 parteneriat	 pentru	 realizarea	
p ro i e c tu lu i	 ”Reab i l i t a re	 ene rge t i c ă	 Sp i t a l	
Pneumoftiziologie	 Aiud”	 care	 este	 depus	 în	 cadrul	
Programului	 Operațional	 Regional	 2014	 -	 2020,	 Axa	
prioritară	3	–	Sprijinirea	tranziției	către	o	economie	cu	
emisii	scăzute	de	carbon.

C. 	 Acord	 de	 parteneriat	 pentru	 realizarea	
proiectului	 	 ”Creșterea	eWicienței	energetice	 în	clădirea	
Spitalului	 orășenesc	 Ocna	 Mureș”	 care	 este	 depus	 în	
cadrul	Programului	Operațional	Regional	2014	 -	2020,	
Axa	prioritară	3	–	Sprijinirea	tranziției	către	o	economie	
cu	emisii	scăzute	de	carbon.	

D. 	 Acord	 de	 parteneriat	 pentru	 realizarea	
proiectului	 	 ”Reabilitare	 și	 modernizare	 clădire	 Spital	
oraș	 Zlatna”	 care	 este	 depus	 în	 cadrul	 Programului	
Operațional	 Regional	 2014	 -	 2020,	 Axa	 prioritară	 3	 –	
Sprijinirea	tranziției	către	o	economie	cu	emisii	scăzute	
de	carbon.

	 Au	 fost	 depuse	 spre	 Winanțare,	 în	 parteneriat,	 mai	
multe	 proiecte	 ce	 vizează	 mai	 multe	 programe	 de	
Winanțare	europeană:

a.	 Programul	 de	 Winanțare	 Europa	 pentru	
Cetățeni	 –	 au	 fost	 depuse	 două	 proiectele:	 ”CALL-
Cooperative	 Approach	 at	 the	 Local	 Level”	 –	 proiect	
redepus	la	data	de	1	martie	2017	și	”ENSuRe	–	European	
Network	for	the	Cohesion	and	Solidarity	in	Rural	Areas”	–	
proiect	 redepus,	 câștigat,	 în	 prezent	 aWlat	 în	 faza	 de	
implementare;

b.	 Programul	 Erasmus+	 -	 au	 fost	 depuse	 două	
proiecte:	 ”Transnațional	 mobility	 resource	 pooling	 in	
apprenticeship	 -	 MOBYAPP”	 și	 ”TECHNIC	 –	 TECHnical	
partNership	 towards	 Innovation	 and	 Cooperation	 for	
VET”	 –	 proiect	 depus	 în	 29	 martie,	 câștigat	 și	 aWlat	 în	
prezent,	în	perioada	de	implementare;

c.	 Programul	 Administrarea	 Fondului	 Cultural	
Național	 (AFCN)	 –	 a	 fost	 depus	 un	 proiect	 –	 ”Podgoria	
Albei	 –	 Tărâm	 de	 legendă”,	 care	 a	 fost	 câștigat,	 în	
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parteneriat	 cu	 Asociația	 Ecoturism	 în	 Sudul	 Munților	
Trascău	-	lider	de	proiect;

d.	 Programul	 Cosme	 –	 Erasmus	 pentru	 tinerii	
antreprenori	 –	 a	 fost	 depus	 un	 proiect	 –	 ”EYE4RUR.coop”,	
depus	în	data	de	7	iunie.	

Proiectele	au	fost	depuse	în	parteneriate	extinse	cu	
țări	 din	 Uniunea	 Europeană,	 respectiv	 țări	 aderente	 sau	
candidate	 UE,	 Wiind	 scrise	 prin	 participarea	 tuturor	
partenerilor	şi	permițând	crearea	unei	baze	de	date	a	unor	
posibili	parteneri	pentru	proiecte	viitoare.	

În	ceea	ce	privește	implementarea	proiectelor	deja	
câștigate,	 în	 anul	 2017	 Consiliul	 Județean	 Alba	 a	 derulat	
mai	multe	astfel	de	proiecte:

Proiectul	SIMPLA	–	Sustainable	Integrated	Multi-sector	
PLAnning

	 Proiectul	 este	 Winanţat	 de	 Comisia	 Europeană	 în	
cadrul	 Programului	 Orizont	 2020	 –	 Programul	 Cadru	
pentru	Cercetare	şi	Inovare,	Wiind	implementat	de	Consiliul	
Județean	Alba	 în	 parteneriat	 cu	 Agenția	 Locală	 a	 Energiei	
Alba	(ALEA).	
	 Scopul	 proiectului	 este	 este	 creșterea	 capacității	
autorităților	 publice	 de	 a	 planiWica	 şi	 implementa	 politici	
energetice	 durabile	 şi	 măsuri	 prin	 crearea	 condițiilor	 de	
integrare	inteligentă	între	PAED	(Planuri	de	Acțiune	pentru	
Energie	Durabilă)	şi	PMUD	(Planurile	de	Mobilitate	Urbană	
Durabilă),	două	instrumente	de	planiWicare	locală	integrată,	
promovate	de	Comisia	Europeană.	
	 Activitățile	 realizate	 în	 anul	 2017,	 în	 cadrul	 acestui	
proiect,	sunt	următoarele:
- Elaborarea	 Ghidului	 SIMPLA	 pentru	 autoritățile	 locale,	
ghid	 care	 vine	 în	 sprijinul	 autorităților	 locale	 în	 vederea	
dezvoltării	de	instrumente	de	planiWicare	integrate.	Ghidul	
cuprinde	 și	 câteva	 exemple	 de	 bune	 practici	 în	
implementarea	PAED	(Planuri	de	Acțiune	pentru	Energie	

Durabilă)	 și	 PMUD	 (Planuri	 pentru	 Mobilitate	 Urbană	
Durabilă)	din	regiunile	partenere	în	proiect;
- În	perioada	mai	–	 iunie	2017,	pe	parcursul	a	 trei	 sesiuni	
s-a	 desfășurat	 la	 Alba	 Iulia	 Programul	 de	 formare	
profesională	 ”SIMPLA-energia	 și	 mobilitatea	 planiWicate	
împreună”	 pentru	 reprezentanții	 a	 13	municipalități	 din	
România.	 Accentul	 a	 fost	 pus	 pe	 formarea	 unor	 abilități	
practice	 de	 aplicare	 a	 activităților	 de	 armonizare	 între	
PAED	și	PMUD.

Proiectul	„Modernizare	drum	județean	DJ	107	I:	
Aiud	(DN1)	-	DN	74	(Cerbu)”

	 Proiectul	 a	 fost	 depus	 în	 cadrul	 Programului	
Operațional	 Regional	 2014-2020,	 în	 parteneriat	 cu	
Municipiul	Aiud,	Comuna	Bucium,	Comuna	Mogoș,	Comuna	
Ponor	 şi	 Comuna	 Râmeț.	 Obiectivul	 general	 îl	 reprezintă	
creșterea	 gradului	 de	 accesibilitate	 a	 zonelor	 rurale	 şi	
urbane	 din	 județul	 Alba	 situate	 în	 proximitatea	 rețelei	
TEN-T	 de	 baza	 prin	 modernizarea	 drumului	 județean	 DJ	
107I.	 Obiectivele	 speciWice	 ale	 proiectului	 sunt:	
modernizarea	 a	 78,420	 km	 de	 drum	 județean,	 respectiv	
deservirea	 unui	 număr	 de	 29.756	 de	 locuitori	 de	 către	
drumul	județean	DJ	107	I	modernizat,	care	asigură	accesul	
la	coridoarele	TEN-T.
	 În	anul	2017	au	fost	realizate	următoarele	activități:
• Semnarea	contractului	de	Winanțare;
• Constituirea	 echipei	 de	 management	 şi	 a	 echipei	 de	

implementare	 a	 proiectului,	 la	 nivelul	 Consiliului	
Județean	Alba	și	a	partenerilor;

• Lansarea	 în	 execuție	 a	 proiectului	 tehnic	 și	 detaliilor	
de	execuție;	

• Organizarea	 procedurilor	 de	 achiziție	 pentru	 servicii	
de	 audit	 Winanciar	 extern,	 servicii	 de	 informare	 și	
publicitate	 respectiv	 servicii	 de	 consultanță	 privind	
managementul	 execuției	 investiției	 și	 administrarea	
contractului	de	execuție;

• Semnarea	 contractelor	 pentru	 serviciile	 de	 audit	
Winanciar	extern	și	servicii	de	informare		și	publicitate;

• Elaborarea	 unui	 plan	 de	 informare	 și	 comunicare	 a	
proiectului	 și	 publicarea	 comunicatului	 de	 presă	 de	
lansare	 a	 proiectului,	 precum	 și	 realizarea	 de	
materiale	informative	și	de	promovare;
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• Elaborarea	 și	 transmiterea	 la	 ADR	 Centru	 două	
rapoarte	 de	 progres	 trimestriale	 și	 a	 unei	 cereri	 de	
rambursare.

	

	 Proiectul	„ENSuRe	–	European	Network	for	the	
Cohesion	and	Solidarity	in	Rural	Areas-	Rețea	

Europeana	pentru	Coeziune	și	Solidaritate	în	Zonele	
Rurale”	

	 Este	 implementat	 în	 cadrul	 Programului	 Europa	
pentru	 Cetățeni,	 Componenta	 –	 Rețele	 de	 orașe.	 Consiliul	
Județean	 Alba	 este	 unul	 dintre	 cei	 14	 parteneri	 ai	
proiectului	 internațional	 ENSURE.	 Proiectul	 se	
implementează	în	cadrul	unui	consorțiu	a	14	parteneri	din	
13	 țări,	 dintre	 care	 12	 sunt	 din	 Uniunea	 Europeană	 și	 2	
Serbia	și	Muntenegru.	
	 Proiectul	 contribuie	 la	 creșterea	 importanței	
factorilor	 de	 decizie	 în	 calitate	 de	 actori	 care	 răspund	
nevoilor	cetățenilor	din	mediul	rural	în	contextul	politicilor		
Uniunii	 Europene	 și	 al	 cetățenilor	 europeni.	 Proiectul	
abordează	aspecte	curente,	importante	pentru	cetățenii	din	
mediul	 rural,	 cum	 ar	 Wi:	 dezvoltarea	 locală,	 mobilitatea	
transfrontalieră	 a	 lucrătorilor	 agricoli,	 securitate	
alimentară.	 Acest	 proiect	 poate	 răspunde	 unor	 întrebări	
precum:	 reducerea	 spri j inului	 acordat	 de	 UE,	
Euro-scepticismul	 și	 cetățenia	 UE	 în	 zonele	 rurale.	
Rezultatul	 pe	 termen	 lung	 ar	 putea	 Wi	 un	 parteneriat	 de	
lungă	durată	sub	forma	rețelei	ENSURE.	
	 Activitățile	derulate	în	anul	2017	sunt:	
• Informare	 și	 publicitate	 privind	 obiectivele	 și	

activitățile	proiectului;
• Întâlniri	 ale	 partenerilor	 pe	 temele:	 impactul	

politicilor	 și	 programelor	 Uniunii	 Europene	 asupra	
cetățenilor	 din	 regiunile	 rurale,	 dezvoltarea	
comunităților	 rurale,	 dezvoltarea	 colaborărilor	
actorilor	 locali	 (fermieri,	 GAL-uri,	 cetățeni,	 autorități	
publice	locale,	etc.);	cauzele	euro-scepticismului.

Proiectul	“TECHNIC	–	TECHnical	partNership	towards	
Innovation	and	Cooperation	for	VET”	–	„Parteneriat	

tehnic	pentru	inovare	şi	cooperare	în	VET”

	 Este	 Winanțat	 în	 cadrul	 Programului	 Erasmus+,	
Acțiunea	 cheie	KA202	Parteneriate	 strategice	 în	domeniul	
formare	profesională	VET,	program	gestionat	prin	Agenția	
Națională	 pentru	 Programe	 Comunitare	 în	 Domeniul	
Educației	și	Formării	Profesionale	(ANPCDEFP).	
	 Proiectul	 este	 depus	 în	 parteneriat,	 unde	 lider	 de	
proiect	este	Inspectoratul	Școlar	al	Județului	Alba.	Participă	
7	 parteneri:	 Consiliul	 Județean	 Alba,	 Colegiul	 tehnic	
”Alexandru	 Domșa”	 Alba	 Iulia,	 Liceul	 Tehnologic	 ”Timotei	
Cipariu”	 Blaj;	 Bildungsgesellschaft	 mbH	 Pritzwalk	 –	 GBG	
Pritzwalk,	 Germania;	 MANCOM	 GmbH,	 Germania;	 Umbria	
Training	 Center,	 Italia;	 Istituto	 Professionale	 Industria	 e	
Artigianato	“L.	Santarella”,	Italia.	
	 Obiectivul	 general	 al	 proiectului	 este	 creșterea	
atractivității	 învățământului	 profesional	 și	 tehnic	 (ÎPT)	
pentru	 elevi	 și	 părinți,	 prin	 elaborarea	 unei	 strategii	
eWiciențe	 de	 promovarea	 și	 orientare	 a	 elevilor	 în	 carieră,	
astfel	 încât	 numărul	 elevilor	 care	 optează	 pentru	 IPT	 în	
zonele	de	proveniență	 ale	 școlilor	partenere	 în	proiect,	 să	
crească	 cu	 5%,	 în	 intervalul	 2017	 –	 2019	 (perioada	
derulării	proiectului).	
	 Responsabilitățile	 Consiliului	 Județean	 Alba	 sunt:	
realizarea	 şi	 implementarea	 Planului	 de	 acțiune	 pentru	
creșterea	atractivității	învățământului	tehnic	și	profesional,	
dezvoltat	 în	 cooperare	 şcoală	 –	 mediu	 de	 afaceri	 –	
autorități	 publice	 locale;	 organizarea	 întâlnirilor	
transnaționale	de	proiect	din	România,	alături	de	 ISJ	Alba,	
realizarea	ultimului	newsletter	al	proiectului;	contribuția	la	
obținerea	 rezultatelor	 proiectului,	 la	 implementarea	
activităților	şi	diseminarea	acestora	la	nivel	local,	regional,	
național	şi	internațional.
	 Activitățile	derulate	în	anul	2017	sunt	următoarele:
• Informare	 și	 publicitate	 privind	 obiectivele	 și	
activitățile	proiectului;
• Întâlnire	 transnațională	 la	 care	 au	 participat	
reprezentanți	 ai	 partenerilor:	 instituții,	 organizații	 de	
formare	 profesională	 cu	 experiență	 în	 organizarea	 și	
desfășurarea	 învățământului	 profesional	 și	 tehnic,	
autorități	 publice	 locale,	 precum	 și	 reprezentanți	 ai	
școlilor,	 instituțiilor,	 Wirmelor	 din	 județul	 Alba,	 actori	
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implicați	 în	 pregătirea	 profesională	 a	 elevilor	 și	
tinerilor.	 Întâlnirea	a	avut	 loc	 la	Alba	 Iulia,	 în	perioada	
4-7	 decembrie	 2017	 și	 s-a	 desfășurat	 concomitent	 cu	
conferința	de	deschiderea	a	proiectului,	Wiind	urmată	de	
întâlniri	 tehnice	 ale	 partenerilor	 privind	 acordul	 de	
parteneriat,	 planiWicarea	 și	 conținutul	 activităților	
proiectului,	 conținutul	 Ghidului	 de	 orientare	
vocațională,	elemente	ce	țin	de	promovarea	proiectului,	
pregătirea	 evenimentelor	 de	 multiplicare.	 La	 sediul	
Centrului	 Regional	 de	 Resurse	 pentru	 Ocupare	 și	
Formare	 Profesionala	 (CROFP)	 din	 Cugir,	 a	 avut	 loc	
masa	 rotundă	 cu	 tema	 ”Parteneriatul:	 școală	 –	mediul	
de	 afaceri	 –	 autorități	 publice	 locale	 pentru	 creșterea	
atractivității	 VET”.	 În	 cadrul	 acestei	 întâlniri	 au	 existat	
schimburi	 de	 idei,	 experiențe	 şi	 bune	 practici	 privind	
formarea	 profesională	 a	 elevilor	 şi	 tinerilor,	 precum	 şi	
inserția	 lor	 pe	 piaţa	 muncii.	 Discuțiile	 au	 abordat	 şi	
activitățile	 ce	 vor	 Wi	 realizate	 în	 cadrul	 proiectului,	 în	
special	realizarea	şi	implementarea	Planului	de	acțiune	
pentru	 creșterea	 atractivității	 ÎPT,	 dezvoltat	 în	
cooperare	şcoală	–	mediu	de	afaceri	–	autorități	publice	
locale.

	 Pe	 parcursul	 anului	 2017	 a	 fost	 necesară	 și	
asigurarea	monitorizării	și	sustenabilității	pentru	o	serie	de	
proiecte	 implementate	 de	 Consiliul	 Județean	 Alba,	 parte	
dintre	ele	Winanțate	din	fondurile	structurale.	

Proiectul	„Oportunități	sporite	pentru	șomeri	şi	
persoanele	în	căutarea	unui	loc	de	muncă,	din	

regiunile	Centru	şi	Nord-Vest,	pentru	participarea	
viitoare	pe	o	piaţă	a	muncii	modernă,	blexibilă	şi	

inclusivă”

	 Sustenabilitatea	 proiectului	 este	 asigurată	 de	
Asociația	pentru	Dezvoltare	Socio-economică	Alba	(ADSEA)	
care	a	preluat	Centrul	Regional	pentru	Ocupare	şi	Formare	
Profesională	 Cugir.	 Direcțiile	 de	 acțiune	 întreprinse	 de	
Asociația	pentru	Dezvoltare	Socio-economică	Alba	(ADSEA)	
în	asigurarea	sustenabilităii	proiectului	sunt	următoarele:	
• 	 Organizarea	 de	 cursuri	 de	 formare	 profesională	 a	
adulților	 -	 asociația	 este	 autorizată	 pentru	 cursul	 de	
caliWicare	profesionala	a	persoanelor	adulte	-	“Operator	
la	mașini-unelte	cu	comandă	numerică”.	În	anul	2017,	în	

perioada	martie–octombrie	2017,	s-a	desfășurat	seria	a	
doua	de	formare	profesională	a	adulților	cu	o	grupă	de	
18	persoane	înscrise	la	curs,	dintre	care	16	persoane	au	
participat	 la	 examenul	 de	 absolvire,	 având	 o	 rată	 de	
promovabilitate	 de	 100%.	 În	 luna	 octombrie	 2017	 s-a	
început	seria	a	treia	a	cursului	de	formare	profesională	
ce	 se	 desfășoară	 în	 perioada	 octombrie	 2017-aprilie	
2018;
• 	 Accesarea	de	 fonduri	structurale	-	a	 fost	depus	spre	
Winanțare	 prin	 Programul	 Operațional	 Capital	 Uman	
2014-2020,	 proiectul	 ”Educație	 şi	 competențe	practice	
pentru	tineri	în	Regiunea	Centru-OnStage”,	în	care	lider	
de	parteneriat	este	Fundația	Centrul	de	Resurse	pentru	
Educație	şi	Formare	Profesională	București,	Partener	1	
–	 SC	 TERRA	 NOVA	 GRUP	 SRL	 Alba	 Iulia,	 Partener	 2	 –	
Asociația	 pentru	 promovarea	 potențialului	 Rural	
PROCIVITAS	 Alba,	 Partener	 3	 –	 Asociația	 pentru	
Dezvoltare	Socio-Economică	Alba.	De	asemenea,	ADSEA	
vizează	 sprijinirea	 investițiilor	 care	 au	 ca	 scop	
modernizarea	 și	 inovarea	 în	 cadrul	 întreprinderilor	
active	în	domeniile	regionale	de	excelență,	dinamizarea	
afacerilor	 în	 aceste	 domenii	 și	 facilitarea	 accesului	
Wirmelor	la	noile	tehnologii.	În	acest	sens	a	fost	depus	în	
cadrul	Programului	Operațional	Regional	2014	–	2020,	
Axa	prioritară	1	 –	Promovarea	 transferului	 tehnologic,	
în	 Etapa	 a	 2-a	 Apelul	 pentru	 scrisori	 de	 intenție,	
proiectul	 ”Centrul	 de	 Inovare	 și	 transfer	 tehnologic	
Cugir-Alba”.
• 	 ”Creation	 of	 a	 European	 Network	 of	 Mining	 and	
Metallurgical	 Regions	 (MINREG”	 -	 a	 fost	 depus	 spre	
W i n a n ț a r e	 p r i n	 P r o g r amu l	 O r i z o n t	 2 0 2 0 ,	
H2020-SC5-2017	 -	 OneStageB,	 în	 parteneriat	 cu	
University	of	Miskolc,	North	Hungary.
• 	 Organizarea	 de	 stagii	 de	 pregătire	 practică	 pentru	
studenți	 -	 în	 perioada	 04.04	 –	 30.05.2017	 respectiv	
28.06	 –	 17.07.2017,	 doi	 studenți	 de	 la	 Facultatea	 de	
Științe	Economice,	 specializarea	Marketing	și	 respectiv	
Facultatea	 de	 Științe	 Exacte	 și	 Inginerești	 din	 cadrul	
Universității	 ”1	 Decembrie	 1918”	 din	 Alba	 Iulia	 au	
realizat	stagii	de	pregătire	practică	pentru	consolidarea	
cunoștințelor	teoretice	și	practice,	sub	îndrumarea	unui	
tutore.	

	 Serviciul	 accesare	 și	 coordonare	 proiecte	 a	 preluat	
toată	documentația	arhivistică	a	proiectului.		
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Proiectul	„Egalitate	şi	acces	pe	piaţa	muncii”

	 Asigurarea	 sustenabilităţii	 proiectului	 se	 realizează	
prin	 Centrul	 județean	 pentru	 promovarea	 egalității	 de	
şanse	 şi	 de	 gen.	 În	 cadrul	 acestui	 centru	 s-au	 desfășurat	
două	 evenimente	 cu	 tema:	 Femeia	 în	 2017	 -	 Stereotipuri	
despre	 femei.	 A	 fost	 depus	 spre	 Winanțare	 în	 cadrul	
Programului	 Operațional	 Capital	 Uman	 2014-2020,	
Prioritatea	de	investiție	10ii	„Școala	pentru	toţi”	un	proiect	
„Școală,	 comunitate,	 parteneriat	 pentru	 prevenirea,	
reducerea	părăsirii	timpurii	a	şcolii”	în	calitate	de	partener	
al	Inspectoratului	Școlar	al	Județului	Alba.	

Proiectul	„Punţi	comunitare”

	 În	cadrul	proiectului	au	fost	înWiințate	şapte	structuri	
de	 economie	 socială	 (SES)	 dintre	 care	 trei	 SES-uri	 au	 fost	
înWiințate	 de	 Consiliul	 Județean	 Alba	 (Asociaţia	 Radovan	
Construct	 Ighiu,	 Asociația	 ProTradiţia	 Abrud	 şi	 Asociația	
Civitas	 Florin	 Blaj);	 două	 SES-uri	 au	 fost	 înWiințate	 de	
partener	1-Fundația	CIVITAS	Cluj-Napoca	(Asociația	Textila	
Sic	 şi	 Asociația	 Co-Pet	 Apahida)	 şi	 două	 SES-uri	 au	 fost	
înWiințate	 de	 Partener	 2-SC	 Grup	 de	 Consultanță	 pentru	
Dezvoltare	 București	 (Asociația	 Clubul	 Sportiv	 social	
Brașov	şi	SC	Smart	Multinedia	Services	SRL	Sânpetru).	
	 În	 anul	 2017,	 în	 cadrul	 vizitelor	 de	 monitorizare	 a	
structurilor	 de	 economie	 socială,	 	 indicatorii	 urmăriți	 în	
ceea	 ce	 privește	 asigurarea	 sustenabilităţii	 proiectului	 au	
fost:	 menținerea	 destinației	 bunurilor/echipamentelor	
achiziționate,	menținerea	activității	structurii	de	economie	
socială,	 păstrarea	 documentelor	 aferente	 proiectului	 şi	
notiWicarea	 oricărei	 modiWicări	 aduse	 în	 structura	 de	
conducere	 sau	 în	 ceea	 ce	 privește	 locația,	 activitatea,	
echipamentele,	 etc.	 De	 asemenea,	 a	 fost	 preluată	 arhiva	
proiectului.

Proiectul	„SES-am	deschide-te!”

	 În	cadrul	proiectului	au	fost	înWiințate	patru	structuri	
de	 economie	 socială	 dintre	 care	 patru	 SES-uri	 au	 fost	
înWiințate	 de	 Consiliul	 Județean	 Alba	 (Asociaţia	 de	
recuperare	 şi	 agrement	 Leorinț,	 Asociația	Viaţă	 Sănătoasă	
Abrud,	 Centrul	 de	 promovare	 comunitară	 Blaj	 şi	 SC	

Tâmplărie	 Roman	 SRL),	 două	 SES-uri	 au	 fost	 înWiințate	 de	
partener	 1-Fundația	 CIVITAS	 Cluj-Napoca	 	 (Asociația	
Meșteșugării	 de	 Câmpie	 Bonțida	 şi	 Asociația	 Centrul	 de	
ambalare	a	produselor	locale	Paqstudio	Sic)	şi	două	SES-uri	
au	 fost	 înWiințate	 de	 Partener	 2-SC	 Grup	 de	 Consultanță	
pentru	 Dezvoltare	 București	 (SC	 Transilvania	 Print	 SRL	
Sânpetru	şi	Asociația	Hermannstadt	Sibiu).	
	 În	 anul	 2017,	 în	 cadrul	 vizitelor	 de	 monitorizare	 a	
structurilor	 de	 economie	 socială,	 indicatorii	 urmăriți	 în	
ceea	 ce	 privește	 asigurarea	 sustenabilităţii	 proiectului	 au	
fost:	 menținerea	 destinației	 bunurilor-echipamentelor	
achiziționate,	menținerea	activității	structurii	de	economie	
socială,	 păstrarea	 documentelor	 aferente	 proiectului	 şi	
notiWicarea	 oricărei	 modiWicări	 aduse	 în	 structura	 de	
conducere	 sau	 în	 ceea	 ce	 privește	 locația,	 activitatea,	
echipamentele,	 etc.	 De	 asemenea,	 a	 fost	 preluată	 arhiva	
proiectului.

Îmbunătățirea	dotării	cu	echipamente	a	bazelor	
operaționale	pentru	intervenții	în	situații	de	urgentă

	 Cele	 trei	 proiecte	 au	 fost	 Winanțate	 prin	 POR	
2007-2013	 și	 implementate	 de	 Asociația	 de	 Dezvoltare	
Inter-comunitară	Centrul	Transilvaniei,	în	care	Județul	Alba	
este	membru.
	 Pe	 parcursul	 anului	 2017,	 s-a	 participat	 la	
inventarierea	elementelor	de	natura	activelor,	 în	contextul	
contractelor	 de	 comodat	 încheiate	 între	 ADI	 Centrul	
Transilvaniei	 şi	 Inspectoratul	 pentru	 Situații	 de	 Urgentă	
„Unirea”	 al	 județului	 Alba	 pentru	 cele	 14	 autospecialele	
achiziționate	 prin	 proiecte	 pentru	 Județul	 Alba.	 S-	 amai	
participat	 la	 ședințele	 Adunării	 Generale	 și	 la	 cele	 ale	
Consiliului	de	Administrație	în	care	au	fost	puse	în	discuție	
realizarea	 unei	 strategii	 de	 dezvoltare	 socio-economică	
durabile	 a	 Văii	 Râului	 Mureș,	 Regiunea	 Centru	 precum	 și	
oportunitatea	 dezvoltării	 unor	 alte	 proiecte	 comune	 în	
regiunea	Centru.
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	 În	vederea	dezvoltării	unui	management	performant	al	 resurselor	bugetare	s-a	urmărit	şi	 în	anul	2017	realizarea	
unui	 buget	 echilibrat	 atât	 pentru	 activitatea	 proprie	 cât	 şi	 pentru	 cea	 a	 ordonatorilor	 terțiari	 a	 instituțiilor	 publice	 şi	
societăților	 comerciale	 de	 sub	 autoritatea	 Consiliului	 Județean.	 La	 Wiecare	 rectiWicare	 a	 bugetului	 s-a	 avut	 în	 vedere	
asigurarea	condițiilor	materiale	şi	a	surselor	de	 Winanțare	pentru	asigurarea	funcționării	autorității	executive	 județene	şi	
pentru	realizarea	obiectivelor	şi	acțiunilor	de	interes	județean.
	 Bugetul	general	al	Județului	Alba	a	fost	aprobat	inițial	 în	sumă	de	402.872,74	mii	lei,	bugetul	general	Winal	Wiind	în	
sumă	de	454.951,35	mii	 lei,	 repartizat	pe	două	componente	de	bază:	buget	de	 funcționare	(adică	 totalul	cheltuielilor	de	
funcționare,	respectiv	serviciile	minime	care	sunt	 în	 Winanțarea	unei	autorități	 locale,	 fără	de	care	nu	poate	 funcționa)	și	
buget	 de	 dezvoltare	 (respectiv	 totalul	 cheltuielilor	 pentru	 obiectivele	 de	 investiții,	 conform	 programelor	 de	 dezvoltare	
națională,	județeană	şi	locală).
	 Activitatea	Consiliului	Județean	Alba	în	anul	2017	a	fost	orientată	în	principal	spre	realizarea	programului	acțiunilor	
economico-sociale	cuprinse	în	Programului	de	dezvoltare	a	județului	Alba	pe	anul	2017.	
	 În	ceea	ce	privește	execuția	veniturilor	bugetului	propriu	al	 județului	Alba,	 în	anul	2017,	acestea	sunt	 în	sumă	de	
310.321,78	mii	 lei,	 încasările	 cele	mai	mari	 Wiind	 	 în	 principal	 din	 cotele	 și	 sumele	 defalcate	 din	 impozitul	 pe	 venit,	 a	
sumelor	defalcate	din	taxa	pe	valoarea	adăugată		și	a	sumelor	încasate	de	la	Uniunea	Europeană	în	contul	plăților	efectuate	
și	 a	 preWinanțărilor.	 Conform	 Legii	 nr.	 273/2006	 cu	 modiWicările	 şi	 completările	 ulterioare,	 în	 anul	 2017	 procentul	 de	
alocare	a	cotelor	şi	sumelor	defalcate	din	unele	venituri	ale	bugetului	de	stat,		a	rămas	nemodiWicat,	respectiv	pentru	cotele	
defalcate	din	impozitul	pe	venit	alocate	bugetului	local	este	de	11,25%.	Sumele	încasate	din	impozitul	pe	venit	la	bugetul	
local	al	județului	au	înregistrat	o	creștere	în	anul	2017,	suma	absolută	încasată	Wiind	de	49.865	mii	lei	faţă	de	anul	2016,	de	
42.385	mii	lei.

3

BUGET - VENITURI
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Evoluția	cotelor	defalcate	din	impozitul	pe	venit	
încasate	la	bugetul	local	în	perioada	2015-2017

Evoluția	bugetului	județului	la	partea	de	venituri
în	perioada	2015-2017
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	 În	categoria	”Sumelor	defalcate	din	unele	venituri	ale	
bugetului	 de	 stat”	 sunt	 cuprinse,	 în	 conformitate	 cu	
prevederile	legale,	următoarele	venituri:
•	 sume	defalcate	din	 taxa	pe	valoare	adăugată	pentru	
Winanțarea	cheltuielilor	privind	drumurile	județene;
•	 sume	defalcate	din	 taxa	pe	valoare	adăugată	pentru	
echilibrarea	bugetelor	locale;
•	 sume	defalcate	din	 taxa	pe	valoare	adăugată	pentru	
Winanțarea	 cheltuielilor	 descentralizate	 la	 nivelul	 județelor	
respectiv:
- Winanțarea	 sistemului	 de	 protecție	 a	 copilului	 şi	
centrelor	 de	 asistență	 socială	 a	 persoanelor	 cu	
handicap;
- Winanțarea	 drepturilor	 privind	 acordarea	 de	 produse	
lactate	 şi	 de	 paniWicație	 pentru	 elevii	 din	 învățământul	
primar	 şi	 gimnazial	de	 stat	 şi	privat,	precum	şi	pentru	
copiii	 preșcolari	 din	 grădinițele	 de	 stat	 şi	 private	 cu	
program	normal	de	4	ore;
- Winanțarea	 cheltuielilor	 privind	 implementarea	
programului	 de	 încurajare	 a	 consumului	 de	 fructe	
proaspete	în	şcoli;
- Winanțarea	 învățământului	 special	 şi	 centrelor	 județene	
de	resurse	şi	asistență	educațională;
- Winanțarea	 instituțiilor	 de	 cultură	 descentralizate	
începând	cu	anul	2002;
- plății	contribuțiilor	pentru	personalul	neclerical	angajat	
în	unitățile	de	cult	din	țară;
- Winanțarea	serviciilor	publice	comunitare	de	evidență	a	
persoanelor	de	sub	autoritatea	consiliilor	județene;
- plății	 sumelor	 prevăzute	 prin	 hotărâri	 judecătorești	
având	 ca	 obiect	 acordarea	 unor	 drepturi	 de	 natură	
salarială	stabilite	 în	 favoarea	personalului	din	unitățile	
de	 învățământ	 special	 şi	 din	 centrele	 de	 resurse	 şi	
asistență	 educațională,	 precum	 și	 plata	 drepturilor	
stabilite	 potrivit	 prevederilor	 Legii	 nr.85/2016	 din	
unitățile	 de	 învățământ,	 din	 centrele	 de	 asistenta	
educat ional	 ș i	 d in	 uni tăț i le	 de	 învățământ	
preuniversitar	de	stat.

	 În	anul	2017	execuția	 la	acest	capitol	 	este	 în	sumă	
de	105.459,00	mii	 lei,	 ceea	ce	reprezintă	33,98%	din	 total	
buget	local.
	 O	altă	categorie	de	venituri	o	 reprezintă	subvențiile	
primite	de	 la	alte	nivele	ale	administrației	publice	şi	sume	
de	 la	 UE,	 adică	 subvențiile	 primite	 pentru	 Winanțarea	
drepturilor	 acordate	 persoanelor	 cu	 handicap,	 pentru	
Winanțarea	camerelor	agricole,		pentru	Winanțarea	aparaturii	
medicale	 și	 echipamentelor	 de	 comunicații	 în	 urgenta	 în	

sănătate,	sumele	primite	de	la	UE/	şi	alţi	donatori	în	contul	
plăților	 efectuate	 (respectiv	 sumele	 primite	 pentru	
derularea	proiectelor	cu	Winanțare	externă	post-aderare).

	 În	 domeniul	 învățământului,	 Consiliul	 Județean	
Alba	 asigură	 Winanțarea	 cheltuielilor	 curente	 ale	 unităților	
de	 învățământ	 special.	 În	 vederea	 desfășurării	 în	 bune	
condiții	 a	 activității	 celor	 2	 şcoli	 speciale	 cu	 Winanțare	
integrală	din	bugetul	județului	Alba	și	a	celor	19	unități	de	
învățământ	cu	clase	integrate	și	cu	învățământ	la	domiciliu,		
Consiliul	 Județean	 Alba	 a	 alocat	 fonduri	 în	 valoare	 de	
17.581	 mii	 lei,	 aferente	 semestrului	 II	 din	 anul	 școlar	
2016-2017	și	semestrului	I	din	anul	școlar	 	2017-2018.	În	
anul	 2017	 au	 fost	 alocate	 și	 fonduri	 pentru	plata	 sumelor	
prevăzute	 prin	 hotărâri	 judecătorești,	 având	 ca	 obiect	
acordarea	 unor	 drepturi	 de	 natură	 salarială	 stabilite	 în	
favoarea	 personalului	 din	 unitățile	 de	 învățământ	
preuniversitar	de	stat.
	 Tot	în	această	categorie	de	cheltuieli	se	încadrează	și		
Winanțarea	drepturilor	privind	acordarea	de	produse	lactate	
şi	 de	 paniWicație	 pentru	 elevii	 din	 clasele	 I-VIII	 din	
învățământul	 de	 stat	 şi	 pentru	 copii	 preșcolari	 din	
grădinițele	 de	 stat	 cu	 program	 normal	 de	 4	 ore.	 Consiliul	
Județean	Alba	a	asigurat	organizarea	 licitației	şi	a	asigurat	
monitorizarea	 derulării	 în	 bune	 condiții	 a	 programului	
„Lapte	 și	 corn”,	 ai	 căror	 beneWiciari	 sunt	 32.973	 de	 copii	
proveniţi	 din	 488	 de	 şcoli	 şi	 grădinițe.	 Sumele	 alocate	
pentru	acest	program	însumează	5,563	milioane	lei.
	 Totodată,	 au	 fost	 depuse	 la	 Agenția	 de	 Plăti	 și	
Intervenție	pentru	Agricultură	două	cereri	de	plată	pentru	
acordarea	 ajutorului	 comunitar	 pentru	 furnizarea	 laptelui	
în	instituțiile	școlare,	Wiind	recuperată	suma	de	853.367,21	
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lei,	 sumă	 ce	 a	 fost	 virată	 bugetului	 de	 stat	 conform	
prevederilor	legale	în	vigoare.
	 În	 domeniul	 Culturii,	 recreării	 şi	 religiei	 s-au	
Winanțat	 cheltuieli	 destinate	 funcționării	 unităților	 de	
cultură	 aWlate	 în	 subordinea	 Consiliului	 Județean	 Alba	
(Biblioteca	 Județeană	 „Lucian	 Blaga”,	 Muzeul	 Național	 al	
Unirii,	 Teatrul	 de	 Păpuși	 „Prichindel”	 ,	 Centrul	 de	 Cultură	
„Augustin	Bena”),	 	 plății	 	 contribuțiilor	pentru	personalul	
neclerical	 angajat	 în	 unitățile	 de	 cult,	 precum	 și	 cheltuieli	
destinate	sprijinirii	unităților	de	cult	din	judeţ,	dar	şi	altor	
activități	culturale	şi	recreative.
	 În	 sfera	 serviciilor	 religioase,	 150	de	unităţi	 de	 cult	
au	 primit	 sprijin	 Winanciar	 din	 partea	 Consiliului	 Județean	
Alba,	 în	 vederea	 realizării	 unor	 lucrări	 de	 restaurare,	
consolidare	 şi	 reparații.	 Acordarea	 acestui	 sprijin	 s-a	
realizat	 în	 baza	 documentațiilor	 întocmite	 şi	 la	 solicitarea	
unităților	 de	 cult.	 CuantiWicarea	 valorică	 a	 sprijinului	
Winanciar	pentru	realizarea	de	reparații	la	lăcașurile	de	cult	
din	județul	Alba	în	anul	2017	este	de	1	milioane	de	lei.
	 Pentru	sprijinirea	activităților	culturale,	recreative	și	
de	 dezvoltare	 turistică,	 precum	 și	 pentru	 realizarea	
activităților	 de	 marketing	 şi	 promovare	 a	 produselor	
turistice,	 s-au	 alocat	 fonduri	 în	 sumă	 de	 615,00	 mii	 lei.	
Pentru	 valorizarea	 Monumentului	 istoric	 „Ansamblul	
Câmpia	Libertății	din	Blaj”,	au	fost	alocate	fonduri	în	sumă	
de	 4.000,00	mii	 lei,	 reprezentând	 coWinanțarea	 reabilitării	
acestui	monument	istoric.
	 Pregătirea,	promovarea	și	atragerea	tinerelor	talente	
în	 vederea	 practicării	 sportului	 de	 performanță	 a	 fost	
susținută	 Winanciar	de	Consiliul	 Județean	Alba	 cu	 suma	de	
1.961,00	mii	lei.
	

	 Domeniul	sănătății	a	beneWiciat	și	în	anul	2017	de	o	
atenție	 deosebită,	 continuând	 obiectivele	 de	 investiții	

începute	 în	 anul	 precedent	 precum	 și	 investiții	 noi	
respectiv	 	 reparații	 capitale	 la	 Secția	 Gastroenterologie,	
Centru	Multifuncțional	de	 sănătate	Ocna	Mureș,	 Farmacie,		
Mansardare	 corp	 C+D,	 precum	 şi	 dotări	 independente,		
alocându-se	 din	 bugetul	 local	 al	 județului	 suma	 de									
6,186	milioane	lei.	
	 În	 ceea	 ce	 privește	Asistența	 socială	 s-au	 asigurat	
fonduri	 pentru	 Winanțarea	 şi	 funcționarea	 a	 două	 sisteme:	
sistemul	de	protecție	a	copilului	 şi	 sistemul	de	protecție	a	
persoanelor	 cu	 handicap,	 cu	 cele	 două	 subcomponente:	
protecția	 socială	 propriu-zisă,	 în	 centrele	 rezidențiale,	 şi	
prestațiile	 sociale:	 alocații,	 indemnizații,	 alte	 drepturi	
sociale.	 Finanțarea	 sistemului	 de	 protecție	 a	 copilului	 s-a	
asigurat	în	procent	de	90%	din	sume	defalcate	din	taxa	pe	
valoarea	 adăugată	 și	 în	 procent	 de	 10%	 din	 bugetul	
județului,	 	 iar	 Winanțarea	 centrelor	 de	 asistență	 socială	 a	
persoanelor	 cu	 handicap	 s-a	 asigurat	 în	 procent	 de	 100%	
din	sume	defalcate	din	taxa	pe	valoarea	adăugată.	 	În	acest	
sens,	 cheltuiala	 din	 bugetul	 local	 pentru	 Winanțarea	 celor	
doua	 sisteme	 a	 fost	 de	 2,275	milioane	 lei.	 Astfel,	 execuția	
înregistrată	 la	 acest	 capitol,	 în	 total	 buget,	 în	 anul	 2017	 a	
fost	de	51,52%	.
	 În	 ceea	ce	privește	 capitolul	Protecția	Mediului,	 în	
anul	2017	au	fost	asigurate,	cu	prioritate,	fondurile	pentru	
lucrările	 aferente	 fazei	 a	 II-a	 a	 Sistemului	 integrat	 de	
management	 al	 deşeurilor	 în	 județul	 Alba,	 Winanțat	 prin	
Programul	 Operațional	 Sectorial	Mediu.	 Pentru	 Winanțarea	
acestei	activități	 	s-au	alocat	fonduri	în	valoare	de	 	13,355	
milioane	lei.
	 O	 pondere	 însemnată	 în	 totalul	 cheltuielilor	
Consiliului	Județean	Alba	o	are	şi	activitatea	de	Transport	şi	
comunicații	 respectiv,	 reabilitarea	 sistemului	 rutier	 din	
judeţ,	pentru	Winanțarea	căreia	s-au	alocat	 fonduri	atât	din	
bugetul	propriu	al	 Județului	Alba	cât	şi	din	sumele	alocate	
din	TVA	sau	din	 sumele	alocate	din	 	 excedentul	bugetului	
local.	 Fondurile	 alocate	 acestui	 domeniu	 în	 anul	 2017	 au	
fost	în	sumă	de	12,215	milioane	lei.	
	 Anul	 bugetar	 2017	 s-a	 încheiat	 cu	 un	 excedent	
bugetar	total	în	sumă	de	118.865.357	lei,	ce	va	Wi	utilizat	în	
anul	 2018	 pentru	 implementarea	 proiectelor	 cu	 Winanțare	
nerambursabilă	precum	și	pentru	continuarea	lucrărilor	la	
obiectivele	de	investiții	începute	în	anul	2017.
	 În	vederea	realizării	tuturor	obiectivelor	de	investiții		
propuse,	Consiliul	județean	Alba	s-a	axat	şi	pe	găsirea	altor	
surse	de	 Winanțare,	 în	 special	pe	accesarea	unor	programe	
cu	 Winanțare	 nerambursabilă.	 În	 anul	 2017	 a	 continuat	
implementarea	 proiectelor	 începute	 precum	 și	
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implementare	 proiectelor	 noi.	 Consiliul	 Județean	 Alba	 	 a	
încasat	65.900,00	mii	lei	din	pre-Winanțări	și	rambursări	de	
cheltuieli	eligibile.
	 	Proiectele	aWlate	în	implementare	în	anul	2017	sunt:
•	 „Sistem	 integrat	 de	 management	 al	 deşeurilor	 in	
județul	Alba”	-	cu	o	valoare	de	212.015.115	lei;
•	 	„MUSEIKON.	Un	nou	muzeu	al	icoanei	revitalizeaza	o	
cladire	 monument	 istoric	 restaurata	 in	 Alba	 Iulia”	 -	 cu	 o	
valoare	este	de	9.292.349,05	lei;
•	 	 “SIMPLA	 –	 PlaniWicare	 durabilă	 multisectorială	
integrată	 (Sustainable	 Integrated	 Multi-sector	 PLAnning)”	
în	 valoare	 totala	 de	 1.499.197,50	 euro,	 din	 care	 bugetul	
alocat	Consiliul	Judeţean	Alba	este	de	21.712,50	euro.
	 Noi	 	 proiecte	 cu	 Winanțare	 nerambursabilă	 au	 fost	
contractate	în	anul	2017:
•	 Modernizare	drum	județean	DJ	107	I	:	Aiud	(DN1)	–
DN74	(Cerbu)“,	cu	o	valoare	de	188.150.369,29	lei;
•	 “TECHnical	 partnership	 towards	 Innovation	 and	
Cooperation	 for	 VET	 ”,	 în	 valoare	 totală	 de	 190.225	 euro,	
din	care	bugetul	alocat	Județului	Alba		este	de	20.020	euro.

	 În	 ceea	 ce	 privește	 achizițiile	 publice	 realizate	 de	
Consiliul	Județean	Alba,	în	anul	2017,	s-au	realizat	6	licitații	
deschise	 online,	 15	 proceduri	 simpliWicate	 online	 și	 o	
negociere	ofWline	 	fără	publicare	prealabilă.	Valoarea	totală	
a	acestor	achiziții	este	de	45.278.408,12	lei,	fără	TVA.
	 Totodată,	Consiliul	Județean	Alba	a	realizat	1.364	de	
achiziții	 directe	 online	 și	 10	 achiziții	 directe	 ofWline.	
Valoarea	 totală	a	acestor	achiziții	este	de	2.853.928,82	 lei,	
fără	TVA.
	 Urmare	a	achizițiilor	publice	 realizate,	 s-au	 încheiat	
un	număr	115	de	contracte	de	achiziții	publice,	din	care	11	
contracte	de	execuție	de	lucrări,	53	de	contracte	de	prestări	
servicii	și	51	de	contracte	de	furnizare	de	produse.
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	 Administrarea	bunurilor	aparținând	 județului	Alba	presupune	gestionarea	 Wluxului	bunului	 ce	aparțin	domeniului	
public	al	județului	Alba,	gestionarea	Wluxului	bunurilor	care	alcătuiesc	domeniul	privat	al	Județului	Alba,	modiWicarea	unor	
valori	în	inventarul	proprietății	publice,	precum	și	stabilirea	modului	de	folosință	sau	de	administrare	a	unor	bunuri	ce	fac	
parte	din	patrimoniul	județului	Alba.
	 În	ceea	ce	privește	 Wluxul	bunurilor	care	alcătuiesc	domeniul	public	al	 Județului	Alba,	 în	anul	2017,	din	 inventarul	
acestor	 bunuri	 au	 fost	 scoase	 drumurile	 județene:	 DJ705G,	 DJ705F,	 DJ762A,	 DJ106H,	 DJ709K,	 DJ705C,	 ca	 urmare	 a	
declasării	 lor	 sau	 predării	 către	 Romsilva.	 Totodată,	 inventarul	 bunurilor	 din	 domeniul	 public	 a	 fost	 completat	 cu	
următoarele	poziții:
	 ➢	 Cotă	½	părți	din	bunul	imobil	–	teren	în	Ocna	Mureş	(preluat	din	domeniul	public	al	Orașului	Ocna	Mureș);
	 ➢	 Bunul	imobil	-	teren	în	suprafață	de	1910	mp.	în	Lupșa,	concesionat	către	SC	APA	CTTA	SA;
	 ➢	 Bun	 imobil	 situat	 administrativ	 în	 orașul	 Ocna	 Mureș,	 str.	 Mihai	 Viteazul,	 nr.	 55,	 cu	 destinația	 Centru	 de	
îngrijire	și	asistență	pentru	persoane	cu	handicap	psihic	și	mental	Ocna	Mureș;
	 ➢	 Spațiile	 aferente	 etajului	 I	 al	 clădirii	 situate	 în	 orașul	 Ocna	Mureș,	 str.	 Axente	 Sever,	 nr.	 43A,	 județul	 Alba-		
Centrul	multifuncțional	de	sănătate;
	 ➢	 DJ762B	:	DJ762-	Avram	Iancu.	
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	 Inventarul	bunurilor	care	alcătuiesc	domeniul	privat	
al	 Județului	 Alba	 a	 fost	 completat	 cu	 bunuri	 rezultate	 ca	
urmare	a	achizițiilor	efectuate	de	către	S.C.	APA-CTTA	S.A.,	
din	Fondul	de	Întreținere,	Înlocuire	Dezvoltare,	respectiv	cu	
bunuri-mijloace	Wixe,	care	au	fost	concesionate	operatorului	
regional.	Din	inventarul	bunurilor	care	alcătuiesc	domeniul	
privat	 al	 Județului	 Alba	 a	 ieșit	 un	 teren	 de	 1910	 mp.	 în	
comuna	Lupșa,	concesionat	către	SC	APA	CTTA	SA.
	 În	 anul	 2017,	 s-au	 modiWicat	 valorile	 de	 inventar	
pentru	 unele	 bunuri	 imobile,	 proprietate	 publică	 a	
Județului	Alba,	după	cum	urmează:
	 •	 S-a	 aprobat	 modiWicarea	 valorii	 de	 inventar	 a	
drumului	 județean	 “DJ107:	 Alba	 Iulia-Hăpria-Straja-	
Berghin-Colibi-Secășel-Cergăul	 Mare-Veza-Blaj-Sâncel-	
Lunca	 Târnavei-Șona-Jidvei	 Sântămărie-Cetatea	 de	 Baltă-	
limită	cu	Jud.	Mureş”,	ca	urmare	a	realizării	unor	lucrări	de	
investiții	la	tronsonul	II,	de	la	km	19+600	la	km	26+600;
	 •	 S-a	 aprobat	 actualizarea	 valorii	 de	 inventar	 a	
imobilului	 “Bază	 de	 agrement	 Blaj	 -	 parțial”,	 ca	 urmare	 a	
realizării	 unor	 lucrări	 de	 amenajare	 și	 ca	 urmare	 a	
inventarierii	bunurilor	de	natura	obiectelor	de	inventar	și	a	
mijloacelor	Wixe;
	 •	 S-a	aprobat	modiWicarea	valorii	de	inventar,	a	unui	bun	
imobil,	 aWlat	 în	 administrarea	 Centrului	 Militar	 Județean	
Alba,	 str.	 Regina	 Maria,	 nr.	 6,	 Alba	 Iulia,	 ca	 urmare	 a	
constatării	unor	diferențe,	în	urma	veriWicărilor	în	teren;
	 •	 S-a	 aprobat	 modiWicarea	 valorii	 de	 inventar	 a	
imobilului	“Casa	și	Centrala	termica”,	situat	administrativ	în	
municipiul	Alba	Iulia,	str	Mihai	Viteazu,	nr.	2,	 jud	Alba,	 	ca	
urmare	 a	 recepționării	 unor	 lucrări	 de	 reparații	 și	
mansardare;
	 •	 S-a	 aprobat	 modiWicarea	 valorii	 de	 inventar	 a	
drumului	 județean	 DJ705:	 limită	 cu	 jud.	 Hunedoara	 –	
Almașu	de	Mijloc	-	Almașu	Mare	-	Zlatna	(DN74),	ca	urmare	
a	 realizării	 unor	 lucrări	 de	 investiții	 de	 consolidare	
terasamente	și	asigurarea	stabilității	versanților;
	 •	 S-a	 aprobat	 modiWicarea	 valorii	 de	 inventar	 a	 unor	
bunuri	 imobile	proprietate	publică	a	 Județului	Alba	(stația	
de	 tratare	 a	 apei	 de	 la	 Sebeșel	 şi	 Petrești)	 ,	 concesionate	
către	SC	Apa	CTTA	SA,	ca	urmare	a	realizării	unor	investiții	
în	 cadrul	 Proiectului	 “	 Extinderea	 și	 reabilitarea	
infrastructurii	de	apă	și	apă	uzată	în	Județul	Alba”;
	 •	 S-a	 aprobat	 scoaterea	 din	 funcțiune	 şi	 valoriWicarea	
prin	 casare	 a	 unor	 bunuri,	 proprietate	 privată	 a	 Jud	Alba,	
concesionate	operatorului	regional	SC	APA	CTTA	SA;	
	 •	 S-a	 actualizat	 valoarea	 de	 inventar	 al	 Clădirii	
Museikon,	 aparținând	 bunului	 imobil	 situat	 administrativ	

în	 municipiul	 Alba	 Iulia,	 str.	 Unirii,	 nr.1-3,	 proprietate	
publica	 a	 Județului	 Alba,	 ca	 urmare	 a	 recepționării	
obiectivelor	«	Restaurare,	reabilitare	și	reinstituționalizare	
corp	C3	Museikon»	.
	 O	altă	activitate	a	constituit-o	modul	de	folosință	sau	
de	 administrare	 asupra	 unor	 bunuri	 -	 spații	 sau	 imobile,	
după	cum	urmează:
	 •	 S-a	 constituit	 dreptul	 de	 administrare	 în	 favoarea	
Centrului	 de	 Cultură	 “Augustin	 Bena”	 Alba	 asupra	
imobilului	 situat	 administrativ	 în	 comuna	 Cîlnic,	 sat	 Deal,	
nr.	232,	proprietate	publică	a	Județului;
	 •	 A	încetat	dreptul	de	administrare	al	Direcției	Generale	
de	Asistență	Socială	şi	Protecția	Copilului	Alba	asupra	unui	
bun	imobil,	situat	administrativ	în	str	Mihai	Viteazu	nr.	2	şi	
s-a	 aprobat	 constituirea	 dreptului	 de	 administrare	 în	
favoarea	 Instituției	 Avocatul	 Poporului	 -	 Biroul	 Teritorial	
Alba	-	127	mp.;
	 •	 A	 încetat	 dreptul	 de	 administrare	 a	 DGASPC	 Alba,	
asupra	unui	imobil,	situat	administrativ	în	municipiul	Alba	
Iulia,	str	Mihai	Viteazu	nr.2,	proprietate	privata	a	Județului	
Alba	 și	 s-a	 aprobat	 constituirea	dreptului	 de	 administrare	
în	 favoarea	 Centrului	 de	 Cultura	 Augustin	 Bena,	 cu	
destinația	de	sediu;
	 •	 S-a	 constituit	 dreptul	 de	 administrare	 asupra	
imobilului	 din	 Ocna	 Mureș,	 str	 Mihai	 Viteazu	 nr.55,	 în	
favoarea	DGASPC	Alba,	 cu	destinația	Centru	de	 îngrijire	 și	
asistență	 pentru	 persoane	 cu	 handicap	 psihic	 și	 mental	
Ocna	Mureș;
	 •	 S-a	 constituit	 dreptul	 de	 administrare	 în	 favoarea	
Serviciului	 Public	 Județean	 Salvamont	 –	 Salvaspeo	 Alba	
asupra	mai	multor	 imobile:	 imobilul	 Centrala	 termică,	 str.	
Nicolae	 Titulescu	 nr.	 9,	 cu	 destinația	 de	 sediu,	 imobilul	
«	Baza	Salvamont	Arieșeni	și	teren	aferent»,	imobilul-teren	
Rimetea	 și	 asupra	 a	 4	 containere	 de	 locuit	 în	 Domeniul	
schiabil		”Poarta	Raiului„;
	 •	 S-a	 aprobat	 darea	 în	 folosință	 gratuită	 «Asociației	
Târnavelor	 pentru	 Acțiune	 Comunitară»	 a	 suprafeței	 de	
51,80	mp.	din	bunul	imobil	Apartament	2,	situat	la	etajul	I	
al	Palatului	Culturii	Blaj,	pentru	o	perioadă	de	10	ani;
	 •	 S-a	 aprobat	 prelungirea	 prin	 Act	 adițional,	 până	 la	
data	de	31	decembrie	2018,	a	Contractului	de	administrare	
încheiat	 între	Consiliul	 Județean	Alba	 şi	Agenția	Națională	
Antidrog,	pentru	bunul	-	spațiu	în	suprafață	utilă	totală	de	
154	 mp,	 situat	 la	 etajul	 I	 al	 corpului	 de	 clădire	 “A”,	
aparținător	imobilului	din	Municipiul	Alba	Iulia,	 	str.	Unirii	
nr.	1-3;

15



	 •	 S-a	 aprobat	 încetarea	 dreptului	 de	 administrare	 a	 Spitalului	 Județean	de	Urgență	Alba	 Iulia,	 asupra	 unei	 părți	 din	
bunul	imobil	din	municipiul	Alba	Iulia,	str	Unirii	1-3,	proprietate	publică	a	județului	Alba,	în	vederea	amplasării	unui	post	
de	transformare	pentru	alimentarea	cu	energie	electrica	a	obiectivului	Museikon;
	 •	 S-a	aprobat	constituirea	dreptului	de	administrare	asupra	clădirii	Museikon,	 „Secție	Psihiatrie”,	aparținând	bunului	
imobil	situat	administrativ	în	str.	Unirii,	nr.	1-3,	municipiul	Alba	Iulia,	în	favoarea	Muzeului	Național	al	Unirii	Alba	Iulia.
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	 În	anul	2017,	prin	intermediul	proiectelor	de	promovare	–	dezvoltare	turistică,	au	fost	derulate	următoarele	activități:
	 „Ghiduri	turistice	ale	județului	Alba,	harta	turistică	a	județului	Alba”,	realizată	în	parteneriat	cu	Centrele	Naționale	
de	Informare	şi	Promovare	Turistică	din	Județul	Alba,	şi	desfășurată	în	perioada	martie	–	decembrie	2017.	
În	cadrul	acestei	activități	au	fost	tipărite	10.000	hărți	turistice	cu	județul	Alba,	având	pe	verso	municipiul	Alba	Iulia	și	alte	
10.000	de	hărți	turistice	cu	județul	Alba,	vaân	pe	verso	municipiul	Blaj.
	 „Campanie	de	promovare	turistică	a	judeţului	Alba”,	realizată	în	parteneriat	cu	Centrul	de	Cultură	“Augustin	Bena”,	
Muzeul	Naţional	 al	Unirii,	Biblioteca	 Judeţeană	 “Lucian	Blaga”,	Teatrul	de	păpuşi	 „Prichindel”	 şi	 desfăşurată	 în	perioada	
martie	-	decembrie	2017.	Rezultatele	acestei	activităţi	s-au	materializat	în:	
	 -	 realizarea	newsletterului	electronic	al	Consiliului	Judeţean	Alba;
	 -	 difuzarea	unui	număr	de	9	newsletter-uri	electronice	ale	Consiliului	Judeţean	Alba;	
- 			creerea	conturilor	Consiliului	Judeţean	Alba	şi	Turism	Alba	pentru	reţelele	Twiter,	Instagram	şi	Pinterest;
- 			gestionarea	şi	dezvoltarea	conturilor	Facebook	pentru	Consiliul	Judeţean	Alba	şi	Turism	Alba;
-	 derularea	mai	multor	campanii	de	promovare	turistică	a	judeţului	Alba	prin	intermediul	reţelelor	sociale;

	 -	 au	 fost	 tipăriţi	 15.000	 de	 Wluturaşi	 care,	 în	 parte,	 au	 fost	 distribuiţi	 centrelor	 de	 informare	 turistică	 şi	 expoziţiilor	
etnograWice	din	judeţul	Alba;
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	 -	 au	 fost	 achiziţionate	 1.000	 de	 brăţări	 tricolore	
personalizate,	 în	 vederea	 promovării	 judeţului	 Alba	 în	
rândul	 turiştilor	 care	 vor	 vizita	 judeţul	 Alba	 în	 anul	
Centenarului	Marii	Uniri.

	 „Trasee	 turistice”-	 acțiune	 realizată	 în	 parteneriat	 cu	
Serviciul	 Public	 Județean	 Salvamont	 -	 Salvaspeo	 Alba,	
Custozii	ariilor	protejate,	Administrația	parcurilor	naturale	
şi	 a	 Siturilor	 Natura	 2000	 și	 cu	 asociații	 de	 turism	 și	
ecoturism	din	 județul	Alba	și	 județele	din	 jur.	Acțiunea	s-a	
desfășurat	 în	 perioada	 martie	 –	 decembrie	 2017și	 s-a	
materializat	în:
	 -	 elaborarea	listei	de	81	de	trasee	turistice	montane	ce	
vor	 Wi	 propuse	 spre	omologare	 (HCJ	322/	19.10.2017):	25	
de	trasee	în	Munții	Bihorului,	7	trasee	în	Munții	Şureanu,	8	
trasee	 în	 Munții	 Metaliferi,	 9	 trasee	 în	 Munții	 Gilălui-
Muntele	Mare,	32	de	trasee	în	Munții	Trăscăului;
	 -	 transmiterea	 a	 17	 documentații	 de	 omologare	 a	
traseelor	 turistice	 montane	 din	 județul	 Alba	 către	
Ministerul	Turismului;
	 -	 achiziția	 de	 produse	 (stâlpi	 indicatori,	 săgeți	
indicatoare,	 autocolante)	 pentru	 realizarea	 activităților	 de	
proiectare,	 omologare	 şi	 dezvoltare	 a	 traseelor	 turistice;	

întreținerea	 traseelor	 turistice	 existente;	 promovarea	
traseelor	turistice	din	județul	Alba.
	 În	 ceea	 ce	 privește	 dezvoltarea	 turistică	 s-au	 derulat	
două	 activități	 foarte	 importante,	 și	 anume,	 înWiințarea	
Asociației	de	Dezvoltare	Inter-comunitară	”Munții	Șureanu”	
și	 includerea	 Master-planul	 investițiilor	 în	 turism	 a	 trei	
proiecte:	 Baza	 Salvamont	 Şureanu,	 Valea	 Sebeșului;	
Amenajarea	 domeniului	 schiabil,	 Valea	 Sebeșului;	
Dezvoltarea	infrastructurii	turistice	în	zona	montană	înaltă,	
Munții	Sebeș.	Pe	această	listă,	 județul	Alba	mai	are	incluse	
două	 proiecte	 de	 investiții	 la	 Zlatna	 și	 la	 Horea.	 Valoarea	
totală	 estimată	 a	 celor	 5	 obiective	 de	 investiții	 este	 de	
432.026.886	lei.

	 Acțiunile	educative,	 în	care	Consiliul	 Județean	Alba	s-a	
implicat,	 Wie	ca	organizator,	 Wie	ca	partener,	au	continuat	și	
în	 anul	 2017,	 scopul	 lor	 Wiind	 acela	 de	 a	 implica	 cât	 mai	
mulți	 tineri	 din	 județul	 Alba	 în	 viața	 comunității	 din	 care	
fac	 parte.	 Cele	 mai	 semniWicate	 acțiuni	 de	 acest	 gen	 au	
cuprins	 un	 spectru	 larg	 de	 adresabilitate,	 Wiind	 dedicate	
unor	tematice	diverse,	de	la	educația	anti-drog	sau	educația		
sanitară	 și	 rutieră,	 până	 la	 implicarea	 în	 descoperirea	 și	
punerea	în	valoare	a	istoriei	locale.
	
„Educație	 pentru	 integritate”,	 proiect	 realizat	 în	
parteneriat	 cu	 Direcția	 Generală	 Anticorupție	 -	 Serviciul	
Județean	 Alba	 -	 s-a	 desfășurat	 în	 perioada	 martie	 –	
decembrie	2017	și	prin	intermediulș	său	au	fost	tipărite	şi	
distribuite	 5.000	 de	 pliante	 şi	 5.000	 de	 Wluturași,	 având	
drept	scop	promovarea	unui	climat	de	încredere	reciprocă	
în	 rândul	 cetățenilor	 şi	 a	 personalului	 din	 instituțiile	 şi	
autoritățile	 publice	 locale,	 cu	 privire	 la	 măsurile	 de	
prevenire	şi	combatere	a	corupției.

„Protejează-ţi	locuința”,	proiect	realizat	în	parteneriat	cu	
Inspectoratul	pentru	Situații	de	Urgență	“Unirea”	Alba	Iulia,	
Inspectoratul	 de	 Poliție	 Județean	 Alba,	 Inspectoratul	 de	
Jandarmi	 Județean	 Alba,	 Autoritatea	 Teritorială	 de	 Ordine	
Publică	Alba	şi	desfășurat	 în	perioada	martie	–	decembrie	
2017.	 	A	urmărit	 să	 realizeze	o	campanie	de	promovare	a	
principalelor	 măsuri	 pentru	 prevenirea	 incendiilor	 în	
locuințele	 populației	 şi	 pentru	 evitarea	 furturilor	 din	
locuințe.	 Astfel,	 au	 fost	 tipăriți	 şi	 distribuiţi	 70.000	 de	
Wluturaşi	populației	din	județul	Alba.
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„Educație	 rutieră	 -	 educație	 pentru	 viaţă”,	 proiect	
realizat	 în	 parteneriat	 cu	 Inspectoratul	 de	 Poliţie	 al	
Județului	 Alba,	 s-a	 desfășurat	 în	 perioada	mai-iunie	 2017,	
în	 baza	 unui	 Proiect	 comun	 de	 educație	 rutieră	 şi	 de	
prevenire	a	accidentelor	de	circulație	 în	rândul	elevilor,	cu	
scopul	 reducerii	 riscului	 de	 victimizare	 a	 tinerilor	 şi	 a	
numărului	 de	 accidente	 rutiere	 în	 care	 pot	 Wi	 implicaţi	
aceștia.	 Au	 participat	 421	 copii	 şi	 tineri	 din	 județ	 în	
creștere	 semniWicativă	 faţă	 de	 ediția	 din	 	 anul	 2016	 a	
proiectului.

„Educaţie	Sanitară	pentru	Generaţia	de	Mâine”,	proiect	
realizat	 în	 parteneriat	 cu	 Crucea	 Roşie	 Română	 –	 Filiala	
Alba,	 s-a	 desfășurat	 în	 perioada	 aprilie	 -	 iunie	 2017,	
reunind	 un	 număr	 de	 aproximativ	 360	 de	 elevi,	 de	
gimnaziu	şi	liceu,	participanți	la	concursul	județean	pentru	
sănătate	şi	prim-ajutor	„Sanitarii	Pricepuţi”.	Dintre	aceștia,	
36	au	fost	câștigători	ai	locurilor	I,	II	și	III,	primind	premii		
de	 încurajare,	 precum	 șepci,	 tricouri,	 medalii,	 diplome	 și	
cupe.	 Echipa	 provenită	 de	 la	 Școala	 Gimnazială	 „Lucian	
Blaga”	 din	 Ocna	 Mureş,	 a	 câștigat	 locul	 I	 la	 categoria	
gimnaziu	 și	 a	 participat	 la	Etapa	națională	 a	 concursului	 ,	
desfășurată	în	luna	iulie	2017,	la	Poiana	Pinului,	în	județul	
Buzău.

”Educație	 antidrog„	 -	 proiect	 realizat	 în	 parteneriat	 cu	
Centrul	de	Prevenire,	Evaluare	şi	Consiliere	Antidrog	Alba,	
s-a	 desfășurat	 în	 perioada	 februarie-noiembrie	 2017,	
beneWiciari	direcți	 Wiind	2.500	de	elevi	 claselor	 IX-XII	 şi	 50	
de	profesori	diriginți	 şi	 consilieri	educativi	din	cadrul	mai	
multor	licee	din	județul	Alba,	pentru	care,	ca	o	premieră	în	
cadrul	 acestui	 proiect,	 au	 fost	 realizate	 625	 de	 bucăți	 din	
”Caietul	Elevului”,	50	de	bucăți	din	”Caietul	Profesorului”	şi	
25	de	pixuri	personalizate.	 	BeneWiciarii	indirecți	ai	acestui	

proiect	sunt	mult	mai	numeroși,	beneWiciind	de	el	 întreaga	
comunitate,	în	ansamblul	său.
	 Proiectul	 a	 constat	 în	 realizarea	 unor	 activități	 de	
prevenire	 generală.	 Au	 fost	 prezentate	 Wilme	 documentare	
cu	 mărturiile	 unor	 foști	 consumatori	 de	 droguri;	 s-au	
furnizat	 informații	privind	efectele	negative	ale	drogurilor	
licite	şi	ilicite;	elevii	au	fost	informați	cu	privire	la	serviciile	
Centrul	de	Prevenire,	Evaluare	şi	Consiliere	Antidrog	Alba.	
	 În	cadrul	acestui	proiect	a	avut	loc	şi	Concursul	național	
„Mesajul	 meu	 antidrog”,	 aWlat	 la	 cea	 de-a	 XIV-a	 ediție,	
desfășurat	pe	mai	multe	secțiuni	(Wilm	de	scurt	metraj,	spot,	
eseu	 literar,	 arte	 vizuale)	 care	 au	 un	 caracter	
cultural-artistic	sau	sportiv.	Cele	mai	bune	lucrări,	în	număr	
de	 26,	 au	 fost	 recompensate	 cu	 diplome	 şi	 premii	 în	
obiecte.

„Prietenii	 pompierilor”	 -	 s-a	 desfășurat	 sub	 forma	 unui	
concurs,	 cu	 probe	 teoretice	 dar	 şi	 practice,	 la	 care	 au	
participat	 114	 elevi	 ai	 ciclului	 gimnazial	 şi	 liceal,	 de	 pe	
întreg	 teritoriul	 județului	 Alba.	 Consiliul	 Județean	 Alba	 a	
acordat	premii	echipajelor	participante	la	concurs,	formate	
din	 elevi	 ai	 claselor	 V-VIII	 şi	 IX-XI	 de	 pe	 întreg	 cuprinsul	
județului	Alba.

„Campionatul	 județean	 de	 baschet”,	 a	 fost	 realizat	 în	
parteneriat	 cu	 Inspectoratul	 Școlar	 Județean	 Alba	 şi	 s-a	
desfășurat	 în	 perioada	 martie	 –	 decembrie	 2017.	
Obiectivele	 acestui	 proiect	 au	 fost	 atragerea	 şi	 implicarea	
elevilor	 în	 competițiile	 sportive	 de	 masă,	 în	 scopul	
identiWicării	 şi	 promovării	 tinerilor	 talentaţi,	 a	 dezvoltării	
spiritului	competițional	şi	de	 fair-play.	Au	participat	60	de	
elevi,	 împreună	 cu	 profesorii	 lor	 antrenori,	 aparținând	
unităților	şcolare	din	județul	Alba.	Au	fost	acordate	premii	
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constând	 în	 cupe,	 diplome	 şi	 articole	 sportive	 (mingi	 de	
baschet).

	 „Campionatul	 județean	 de	 volei”,	 proiect	 realizat	 în	
parteneriat	 cu	 Inspectoratul	 Școlar	 Județean	 Alba,	 s-a	
desfășurat	 în	 perioada	 martie	 –	 decembrie	 2017.	 Au	
participat	 60	 de	 elevi,	 împreună	 cu	 profesorii-antrenori,	
aparținând	 unităților	 şcolare	 din	 județul	 Alba.	 Au	 fost	
acordate	 premii	 constând	 în	 cupe,	 diplome	 şi	 articole	
sportive	(mingi	de	volei).
„Cupa	 şcolilor	 şi	 liceelor	 la	 fotbal”	 -	 proiect	 realizat	 în	
parteneriat	 cu	 Inspectoratul	 Școlar	 Județean	 Alba,	 sub	
egida	 Olimpiadei	 Naționale	 a	 Sportului	 Școlar,	 s-a	
desfășurat	 în	 perioada	 martie	 –	 decembrie	 2017.	
Obiectivele	acestui	proiect	au	fost	de	atragere	şi	implicare	a	
elevilor	 în	 competițiile	 sportive	 de	 masă,	 în	 scopul	
identiWicării	şi	promovării	tinerilor	talentaţi	și	a	dezvoltării	
spiritului	 competițional.	 Au	 participat	 1.100	 de	 elevi	
împreună	 cu	 profesorii-antrenori,	 cărora	 le-au	 fost	
acordate	 premii	 constând	 în	 cupe,	 diplome	 şi	 articole	
sportive.

”Gala	 Sportului”	 -	 a	 fost	 organizată	 în	 colaborare	 cu	
Direcția	Județeană	pentru	Tineret	și	Sport	Alba,	 în	data	de	
19	 decembrie	 2017,	 la	 Alba	 Iulia,	 în	 scopul	 promovării	
sportivilor	 talentați	 și	 a	 antrenorilor	 acestora,	 care	 s-au	
remarcat	 în	 cursul	 anului	 2017.	 Au	 fost	 acordate	 190	 de	
diplome	și	premii	în	bani,	sportivilor	și	antrenorilor.	

”Gala	 Performerilor”	 -	 a	 fost	 	 organizată	 de	 Consiliul	
Județean	 Alba	 în	 colaborare	 cu	 Inspectoratul	 Școlar	
Județean	 Alba	 și	 s-a	 desfășurat	 în	 data	 de	 17	 decembrie	
2017,	 la	Alba	 Iulia,	 având	 ca	 scop	principal	 recunoașterea	
rezultatelor	 obținute	 de	 către	 elevi	 și	 cadre	 didactice	 la	
Olimpiadele	naționale	școlare,	în	anul	școlar	2016-2017.	Au	

fost	acordate	diplome	și	premii	unui	număr	de	267	elevi	şi	
194	cadre	didactice.

	 	 „Dezvoltarea	 şi	 promovarea	 rețelei	 de	 expoziții	
etnograbice	de	la	nivelul	județului	Alba”,	a	continuat	și	în	
anul	2017,	în	parteneriat	cu	Muzeul	Național	al	Unirii	Alba	
Iulia.	 Scopul	 proiectului	 este	 completarea	 activității	
expozițiilor	 etnograWice	 cu	 acțiuni	 de	 promovare	 turistică.	
În	 acest	 sens,	 au	 fost	 tipărite	 şi	 distribuite	 5	 tipuri	 de	
broșuri,	în	număr	total	de	2.750	de	bucăţi,	cuprinzând	cele	
mai	 importante	 obiective	 antropice	 şi	 naturale	 de	 vizitat,	
căile	 de	 acces	 la	 acestea,	 structurile	 de	 cazare,	 lista	
expozițiilor	etnograWice	şi	a	centrelor	de	informare	turistică	

din	județul	Alba.

„Istorie	 şi	 memorie”,	 proiect	 realizat	 în	 parteneriat	 cu	
Arhivele	Naționale	–	Serviciul	Județean	Alba,	s-a	desfășurat	
în	 perioada	 martie	 –	 decembrie	 2017,	 cu	 scopul	 de	 a	
identiWica,	 restaura	 şi	 valoriWica	 patrimoniul	 arhivistic	 al	
județului	 Alba.	 Ideea	 proiectului	 este	 aceea	 de	 a	 folosi	
“memoriei	 arhivelor”	 ca	 opțiune	 de	 integrare	 a	 surselor	
auxiliare	 istoriei	 în	 deWinirea	 unor	 identități	 culturale.	 Au	
fost	organizate	2	expoziții	 şi	 au	 fost	 achiziționate	produse	
necesare	activității	de	restaurare.

„Să	 ne	 cunoaștem	 trecutul.	 Istorie	 şi	 solidaritate”	 -		
proiect	 desfășurat	 pe	 parcursul	 întregului	 an	 2017,	 a	
presupus	 participarea	 la	 evenimente	 aniversare	 şi	
comemorative,	 în	 județul	 Alba,	 precum	 şi	 susținerea	
organizării	 Congresului	 Spiritualității	 Românești	 de	
Pretutindeni,	ediția	XXI.
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	 Lungimea	totală	a	rețelei	de	drumuri	județene,	administrată	de	Consiliul	Județean	Alba,	este	de	908,151	km.	și	are	
următoarea	structură:	

6

ÎNTREŢINEREA DRUMURILOR JUDEŢENE.
SIGURANŢA CIRCULAŢIEI
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	 Din	 punct	 de	 vedere	 al	 stării	 tehnice,	 analizând	
rețeaua	 de	 drumuri	 după	 normativele	 tehnice	 aWlate	 în	
vigoare,	ce	presupun	luarea	în	calcul	a	numeroase	variabile,	
nu	doar	a.	Aspectului	căii	de	rulare,	drumurile	județene	se	
prezintă	astfel:

	 După	cum	se	poate	observa	din	tabel,	circa	65%	din	
rețeaua	de	drumuri	județene	din	județul	Alba	se	încadrează	
în	categoria	bună	și	foarte	bună,	reprezentând	aproape	600	
de	km	de	drum	județean,	din	zonele	cele	mai	circulate	ale	
județului	nostru.
	 PlaniWicarea	 lucrărilor	 de	 întreținere,	 reparații,	
modernizări	 și	 consolidări	de	drumurilor	 județene	 se	 face	
ținând	cont	de	necesitatea	realizării	unor	legături	organice	
între	 diferite	 categorii	 de	 drumuri,	 care	 să	 permită	 o	
mobilitate	cât	mai	bună,	la	nivelul	județului,	în	concordanță	
cu	 cerințele	 economiei	 județene	 și	 necesitățile	 cetățenilor.	
Totodată,	 se	 are	 în	 vedere	 și	 obținerea	 unei	 eWiciente	
maxime	în	utilizarea	fondurilor	alocate	pentru	lucrările	 	la	
drumuri	județene.
	 În	 anul	 2017,	 bugetul	 total	 alocat	 programelor	 de	
lucrări	 de	 drumuri	 și	 poduri	 a	 fost	 de	 15.232.970	 lei,	 din	
care	 8.646.920	 lei	 au	 provenit	 din	 bugetul	 propriu	 al	
Consiliului	 Județean	 Alba	 și	 6.586.050	 lei	 au	 provenit	 din	
excedentul	bugetului	local.
	 Pe	 categorii	 de	 lucrări	 și	 servicii,	 au	 fost	 executate	
următoarele:
	 ➢	 lucrări	 și	 servicii	 privind	 întreținerea	 curentă	 a	
drumurilor	 județene	pe	perioada	de	vară,	 în	valoare	totală	
de	1.679.310	lei,	din	care	s-au	realizat:
	▪	întreținere	 drumuri	 asfaltate,	 plombe	 cu	 frezare	 și	

așternere	 manuală	 -	 1.421,45	 mp.	 de	 plombe	 cu	 mixtură	
asfaltică;
	▪	întreținere	 rosturi	 și	 colmatare	 Wisuri	 -	 1.000	 m.l.	 de	

rosturi;
	▪	întreținere	 curentă	 de	 drumuri	 pietruite	 prin	

scariWicare	și	reproWilare	-	lucrări	de	reproWilare	cu	aport	de	
material	pietros	pe	o	lungime	de	593,400	m.p.	de	drum;
	▪	tratarea	 burdușirilor	 -	 au	 fost	 executate	 lucrări	 de	

remediere	 a	 defecțiunilor	 în	 suprafață	 totală	 de	 1.450,22	
mp.;

	 ▪	aducerea	 la	proWil	a	acostamentelor	-	au	fost	executați	
27.189	mp.	de	acostamente;
	 ▪	au	 fost	 executate	 lucrări	 de	 curățire	 a	 șanțurilor	 și	

rigolelor	 și	de	 întreținere	a	acostamentelor	 	pe	o	 lungime	
totală	de	33,007	km.;	
	 ➢	 lucrări	 de	 întreținere	 curentă	 pe	 perioada	 de	
iarnă	 -	 pe	 toată	 rețeaua	 de	 drumuri	 județene,	 pentru	
asigurarea	 circulației	 pe	 perioada	 de	 iarnă	 și	 combaterea	
zăpezii	 și	 lunecușului,	 au	 fost	 efectuate	 servicii	 de	
deszăpezire	în	iarna	2016-2017;
	 ➢	 lucrări	 de	 întreținere	 periodică	 -	 în	 valoare	
totală	 de	 2.748.126,24	 lei	 -	 în	 principal	 Wiind	 executate	
lucrări	 de	 refacere	 a	 suprafeței	 de	 rulare	 și	 sporirea	
capacității	portante,	astfel:
	 ▪	 covoare	asfaltice	cu	mixtură	Ba	16,	 cu	o	grosime	de	4	
cm,	pe	o	lungime	de	14,23	km;
	 ▪	 strat	de	legătură	din	binder	BAD25,	cu	o	grosime	de	6	
cm,	pe	o	lungime	de	4,320	km;
	 ▪	 au	fost	executați	60	m	de	ziduri	de	sprijin;
	 ▪	 au	 fost	 reparate	 5	 podețe	 și	 43,62	 ml.	 de	 șanțuri	
betonate	pentru	asigurarea	scurgerii	apelor;
	 ▪	 s-au	fost	pietruit	15,7	km	de	drum.
	 ➢	 Lucrări	de	reparații	capitale	și	investiții:
▪	au	fost	Winalizate	și	recepționate	lucrările	la	drumurile	de	
acces	pentru	Centrul	de	management	integrat	al	deșeurilor	
Galda	 de	 Jos,	 precum	 și	 pentru	 stațiile	 de	 transfer	 de	 la	
Tărtăria	și	Blaj;
▪	s-au	elaborat	documentațiile		tehnico-economice,	faza	S.F.	
și	P.T.+D.D.E.	pentru:
-		modernizare	 drum	 județean	 DJ107A:	 Alba	 Iulia	 -	 Pârâul	
lui	Mihai	-	Vurpăr	-	Câmpu	Goblii	-	Dealu	Ferului	-	Mereteu	-	
Blandiana	-	Sărăcsău	-	li.mJud.Hunedoara;
-		 modernizare	 drum	 județean	 DJ107G:	 DJ107D	 (Ocna	
Mureș)	-	Noșlac	-	Căptălan	-	Stâna	de	Mureș	-	Găbud	-	limită	
Jud.	Mureș”;
-		modernizare	drum	județean	DJ107Z:	Ciumbrud	(DJ	107E)	
-	Păgida	-	Gâmbaș	-	Aiud	(DN1).

	 În	 ceea	 ce	 privește	 lucrările	 destinare	 siguranței	
circulației	 rutiere,	 realizate	 în	 anul	 2017,	 acestea	 au	
constat	 în	 procurarea	 indicatoarelor	 rutiere	 cu	 folie	
reWlectorizantă,		inclusiv	a	stâlpilor	de	susținere,	procurarea	
și	 montarea	 parapetelor	 metalice,	 executarea	 de	 marcaje	
rutiere	 longitudinale	 și	 transversale	 pentru	 amenajarea	
intersecțiilor	 și	 eliminarea	 punctelor	 periculoase.	 Astfel,	
s-au	 amplasat	 indicatoare	 rutiere	 în	 valoare	 totală	 de	
1.078,9	lei	cu	TVA	și	parapete	metalice	în	valoare	totală	de	
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4.286	lei	cu	TVA.	S-au	executat	marcaje	rutiere	orizontale	
cu	 vopsea	 pe	 drumurile	 județene,	 reprezentând	 141.33	
km	 de	marcaj	 rutier	 orizontal	 longitudinal	 și	 978.1	 	mp	
marcaj	rutier	orizontal	transversal,	cu	o	valoare	totală	de	
214.099,98	lei	cu	TVA.
	 Având	 în	 vedere	 că,	 potrivit	 legii,	 căile	 de	 acces	
realizate	în	zona	drumurilor	județene	deschise	circulației	
publice,	 precum	 și	 realizarea	 oricăror	 altor	 construcții,	
amenajări	 sau	 instalații,	 în	orice	 scop,	 este	permisă	doar	
cu	 acordul,	 avizul	 și	 autorizația	 administratorului	
drumurilor	 județene,	 în	 anul	 2017	 s-au	 eliberat	 și	 210	
acorduri	 de	 principiu	 și	 autorizații	 de	 construire	 pentru	
lucrările	 din	 zona	 drumurilor	 județene,	 a	 căror	 valoare	
totală	a	fost	de	19.654,00	lei.
	 După	 cum	 se	 poate	 observa	 și	 din	 graWicul	 de	mai	
jos,	numărul	acordurilor	și	autorizațiilor	a	fost	în	creștere	
continuă	în	ultimii	ani.
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	 În	anul	2017,	Consiliul	 Județean	Alba,	prin	 intermediul	direcției	de	specialitate	din	structura	sa,	a	eliberat	289	de	
certiWicate	de	urbanism,	590	de	avize	ale	structurii	de	specialitate	în	vederea	eliberării	certiWicatelor	de	urbanism	de	către	
primarii	 comunelor,	 79	 de	 autorizații	 de	 construire	 și	 186	 de	 avize	 ale	 structurii	 de	 specialitate	 în	 vederea	 eliberării	
autorizațiilor	de	construire	de	către	primarii	comunelor.
	 Pentru	eliberarea	acestor	documente,	conform	legii,	la	bugetul	județului	Alba	s-au	încasat	o	serie	de	taxe,	după	cum	
urmează:	11.	811,17	lei	pentru	eliberarea	certiWicatelor	de	urbanism,	inclusiv	pentru	prelungirea	valabilității	certiWicatelor	
de	 urbanism;	 5.835	 de	 lei	 pentru	 eliberarea	 avizelor	 structurii	 de	 specialitate	 în	 vederea	 eliberării	 certiWicatelor	 de	
urbanism	 de	 către	 primarii	 comunelor;	 47.308	 lei	 pentru	 eliberarea	 autorizațiilor	 de	 construire	 și	 2.010	 lei	 pentru	
eliberarea	avizelor	structurii	de	specialitate	în	vederea	eliberării	autorizațiilor	de	construire	de	către	primarii	comunelor.	
De	asemenea,	din	regularizarea	taxelor	de	autorizare	s-au	încasat	10.311	lei.
	 În	 cadrul	 Comisiei	 județene	 de	 urbanism	 și	 amenajarea	 teritoriului,	 în	 anul	 2017	 au	 fost	 analizate	 și	 avizate	 27	
planuri	 urbanistice	 zonale	 (construire	 complexe	 de	 locuințe	 rezidențiale,	 construire	 pensiuni	 turistice,	 realizarea	 unor	
zone	 turistice,	 amenajări	 piscicole,	 realizarea	 unor	 obiective	 de	 mică	 industrie,	 ferme	 zootehnice,	 prestări	 servicii,	 cu	
utilitățile	 aferente)	 şi	 1	 plan	 urbanistic	 general,	 al	 comunei	 Sîncel	 și	 s-au	 eliberat	 20	 avize	 de	 oportunitate	 în	 vederea	
elaborării	Planurilor	Urbanistice	Zonale	(PUZ)	solicitate	prin	certiWicatele	de	urbanism.

7
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	 A	 fost	 analizat	 permanent	 stadiul	 elaborării	
planurilor	de	urbanism	generale	 ale	municipiilor,	 orașelor	
și	 comunelor	 iar,	 în	urma	acestei	analize,	au	 fost	 solicitate	
Ministerului	 Dezvoltării	 fonduri	 pentru	 reactualizarea	 	 ți	
Winalizarea	planurilor	urbanistice	generale.	
	 Pentru	 anul	 2017	 au	 fost	 alocate	 fonduri	 în	 valoare	
de	 538.762,42	 lei,	 în	 vederea	 Winalizării	 contractelor	 de	
reactualizare	 a	 planurilor	 urbanistice	 generale	 ale	
municipiului	 Blaj,	 orașelor	 Abrud,	 Baia	 de	 Arieş,	 Ocna	
Mureş,	 Zlatna	 și	 ale	 comunelor	 Almaşu	 Mare,	 Arieșeni,	
Avram	 Iancu,	 Bistra,	 Cenade,	 Cergău,	 Ciuruleasa,	 Cricău,	
Gîrda	 de	 Sus,	 Horea,	 Lopadea	Nouă,	Mogoș,	 Ocoliş,	 Pianu,	
Poşaga,	Rîmeţ,	Roşia	de	Secaş,	Scărișoara,	Sohodol,	Șpring,	
Vadu	Moților,	Valea	Lungă,	Vidra.		
	 În	 vederea	 eWicientizării	 activității	 de	 urbanism	 și	
amenajarea	 teritoriului,	 în	 cadrul	 administrațiilor	 locale	
din	 județul	 Alba,	 sunt	 încheiate	 convenții	 cu	 cele	 67	 de	
comune,	 precum	 şi	 cu	 municipiile	 Aiud	 şi	 Blaj	 (pe	 o	
perioadă	4	 luni),	pentru	acordarea	de	asistență	tehnică	de	
specialitate	primăriilor	 care	nu	au	 constituite	 structuri	 de	
specialitate.

	 In	 vederea	 sporirii	 eWicienței	 acțiunii	 de	 urmărire	 a	
respectării	 disciplinei	 în	 domeniul	 autorizării	 lucrărilor	
privind	 exploatările	 de	 suprafață	 (balastiere	 și	 cariere,	
iazuri	piscicole),	au	fost	organizate	mai	multe	controale.	
	 Pentru	cazurile	de	nerespectare	a	prevederilor	legale	
constatate	 cu	 ocazia	 acestor	 controale	 au	 fost	 sancționate	
cu	 amendă	 contravențională	 3	 persoane	 Wizice	 (pentru	
executarea	a	2	anexe	gospodărești	ale	exploatației	agricole,	
în	 extravilanul	 comunei	 Sîncel)	 și	 s-a	 dispus	 intrarea	 în	
legalitate.	Au	fost	constatate	și	infracțiuni,	pentru	fapte	care	
se	pedepsesc	 cu	 închisoare	 și	 au	 fost	 sesizate	organele	de	
urmărire	 penală	 în	 cazul	 a	 2	 societăți	 comerciale,	 pentru	
realizarea	 fără	 autorizație	 de	 construire	 a	 lucrărilor	 de	
deschidere	 a	 	 exploatări	 de	 agregate	 minerale.	 De	
asemenea,	 	au	fost	sesizate	organele	de	urmărire	penală	în	
cazul	a	2	persoane	Wizice	pentru	realizarea	fără	autorizație	
de	 construire	 a	 unei	 lucrări	 hidrotehnice	 (lucrare	 de	
îndiguire).
	 Au	 fost	 analizate	 și	 veriWicate	 în	 teren	 10	 petiții	 în	
domeniul	urbanismului	și	amenajării	teritoriului,	din	care	3	
petiții	 au	 fost	 soluționate	 direct,	 iar	 6	 petiții	 au	 fost	
transmise	 spre	 soluționare	 unităților	 administrativ	
teritoriale	pe	raza	cărora	au	fost	sesizate	problemele.

	

	

	 În	 luna	 noiembrie	 2017,	 a	 fost	 recepționat	 Studiul	
privind	 ”Identibicarea	 gospodăriilor	 tradiționale	 în	
vederea	 conservării	 în	 situ	 –	 zona	 Țara	 Moților	 –	
comunele	 Arieșeni,	 Gîrda	 de	 Sus,	 Scărișoara,	 Horea,	
Albac,	 Vadu	 Moților,	 Poiana	 Vadului,	 Avram	 Iancu,	
Vidra	Sohodol,	Ciuruleasa”.

	 	 În	cadrul	acestui	studiu,	au	fost	inventariate	și	
identiWicate	 gospodăriile	 tradiționale	 existente	 în	 toate	
zonele	 menționate,	 Wiind	 întocmite	 Wișe	 ale	 acestora	 care	
cuprind	numeroase	elemente	:	

- încadrarea	în	teritoriu,	
- -	ortofotoplanuri	cu	coordonate,	
-	relevee	(plan	dimensionat	sumar,	fațade	cu	Wigurarea	

materialelor	utilizate)
-	 scurt	 istoric	 al	 gospodăriilor	precum	și	date	privind	

proprietarii,
-	material	fotograWic,	
-	date	privind	starea	de	conservare,	utilizarea	actuala;
-	 in tervenț i i	 necesare	 pentru	 conservarea	

gospodăriilor,	
-	indicarea	căilor	de	acces,	
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- propuneri	 de	 includere	 a	 gospodăriilor	 în	 trasee	 de	
vizitare.
	 S-au	 întocmit	 planșe	 pe	 care	 au	 fost	 reprezentate	
trasee	 turistice	 în	 cadrul	 cărora	 sunt	 incluse	 gospodăriile	
tradiționale	identiWicate	în	cadrul	studiului.	Au	fost	indicate	
căile	 de	 acces,	 posibilități	 de	 acces	 (auto	 sau	 pe	 jos),	
distanțe	 kilometrice,	 starea	 drumurilor,	 puncte	 de	 interes	
din	zonă,	alte	recomandări.

	
	 O	altă	activitate	foarte	importantă,	realizată	în	cursul	
anului	2017,	a	fost	realizarea	Strategiei	județului	Alba	în	
domeniul	 protejării	 monumentelor	 istorice,	 document	
ce	 face	 parte	 dintr-un	 pachet	 mai	 larg	 de	 strategii	
sectoriale,	 ancorate	 în	 Strategia	 de	 dezvoltare	 a	 județului	
Alba,	care	vor	fundamenta	și	vor	corela	activitățile	concrete	
pe	 care	 Consiliul	 Județean	 Alba	 şi	 le	 asumă	 alături	 de	
ceilalți	parteneri	instituționali,	în	perioada	2018-2023.
	 Scopul	 acestei	 strategii	 este	 acela	 de	 a	 stabili	 unor	
corelate	 de	 protecție,	 conservare	 şi	 utilizare	 durabilă	 a	
patrimoniului	 cultural	 construit	 şi	 a	 monumentelor	
istorice,	 precum	 şi	 de	 a	 valoriWica	 potențialul	 acestui	
patrimoniu	 în	 vederea	 întăririi	 identității	 culturale	 locale,	
în	contextul	globalizării.
	 Ca	 orice	 demers	 de	 planiWicare	 strategică,	
documentul	este	realizat	în	parteneriat	cu	toate	categoriile	
de	 actori	 interesați	 -	 instituții,	 asociații	 profesionale,	
autorități	 publice	 locale	 -	 și	 urmărește	 clariWicarea	
contextului	 actual,	 cu	 aspecte	 pozitive	 şi	 negative,	 în	
vederea	îmbunătățirii	situației	existente.
	 Fără	a	avea	pretenția	de	a	inventaria	cu	grad	maxim	
de	 rigoare	 toate	 componentele	 sistemului	 de	 protecție	 a	
patrimoniului	 construit,	 strategia	 intenționează,	 mai	
degrabă,	demararea	unui	proces	de	evaluare	 strategică	pe	

termen	mediu	 şi	 lung,	 care	 să	devină	o	platformă	comună	
de	 lucru	pentru	 toţi	actorii	din	domeniu,	 sub	coordonarea	
Consiliului	Județean	Alba,	în	calitate	de	administrație	locală	
la	nivel	județean	și	coordonatoare	de	politici	publice	locale.
	 Rolul	 asumat	 de	 Consiliul	 Județean	 Alba	 în	
elaborarea	 şi	 implementarea	 acestei	 Strategii	 este	 de	 a	
reuni,	 uniWica	 şi	 corela	 perspectivele	 tuturor	 actorilor	
importanți	 la	nivel	 județean	şi	de	a	structura	o	planiWicare	
realistă	 şi	 asumată	 a	 intervențiilor	 ce	 vor	 avea	 loc	 în	
perioada	 următoare	 la	 nivel	 județean	 în	 domeniul	
protecției	patrimoniului	construit.
	 Astfel,	 se	 va	 realiza	 identiWicarea,	 inventarierea	 şi	
evaluarea	 stării	 actuale	 a	 monumentelor	 istorice,	 în	
vederea	 constituirii	 unei	 BAZE	 DE	 DATE	 care	 să	 conțină	
informații	actuale	asupra	stării	monumentelor,	de	unde	va	
deriva	necesitatea	intervențiilor	de	urgență,	de	conservare	
şi	 întreținere	 sau	 de	 restaurare,	 după	 caz.	 Astfel,	 va	 Wi	
posibilă	 și	 introducerea	 în	 circuitul	 cultural,	 respectiv	
turistic,	 precum	 şi	 evidențierea	 zonelor	 cu	 peisaj	 cultural	
caracteristic	 (vernacular)	 şi	 integrarea	 acestora	 în	 cadrul	
procesului	 de	 dezvoltare	 durabilă	 în	 beneWiciul	
comunităților.
	 ANALIZA-DIAGNOSTIC,	este	o	altă	etapă	importantă,	
ce	 este	 urmată	 	 de	 o	 analiză	 SWOT,	 	 care	 indică	 punctele	
tari,	 punctele	 slabe	 precum	 şi	 oportunitățile	 şi	
amenințările.	 Partea	 de	 concluzii	 se	 va	 concentra	 pe		
proiectarea	 unui	 sistem	 de	 protecție,	 pe	 stabilirea		
DIRECȚIILOR	DE	ACŢIUNE	și	a	priorităților,	precum	şi	prin	
elaborarea	 unui	 PLAN	 DE	 ACTIVITĂȚI	 de	 protejare	 a	
patrimoniului	 construit,	 dar	 şi	 prin	 MONITORIZAREA	 ŞI	
IMPLEMENTAREA	 acestuia	 la	 nivel	 județean	 pentru	
perioada	2018-2023.
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	 Consiliul	 Județean	 Alba	 administrează	 situl	 de	 importanță	 comunitară	 ROSCI0085	 Frumoasa,	 desemnat	 pentru	
protecția	și	conservarea	a	16	tipuri	de	habitate	de	interes	comunitar,	4	specii	de	mamifere	(urs,	lup,	râs,	vidră),	2	specii	de	
amWibieni,	3	specii	de	pești,	11	specii	de	nevertebrate	și	6	specii	de	plante,	precum	și	Aria	de	protecție	specială	avifaunistică	
ROSPA0043	Frumoasa,	desemnată	pentru	protejarea	a	11	specii	de	păsări.
	 Administrarea	acestor	arii	naturale	a	fost	preluată	de	Consiliul	Județean	Alba	în	anul	2010,	de	la	Ministerul	Mediului,	
pentru	 o	 perioadă	de	10	 ani.	 În	 baza	 acestui	 fapt,	 în	 decursul	 anului	 2017,	 au	 fost	 emise	117	de	 avize	 și	 62	puncte	 de	
vedere	favorabile	pentru	diferite	proiecte,	planuri	sau	activități	desfășurate	în	arealul	acestor	arii	naturale.
	 Pe	lângă	parcurgerea	procedurii	de	reglementare	supusă	avizării	și	participarea	la	Comitetului	Special	Constituit	și	a	
Colectivului	de	Analiză	Tehnică,	în	vederea	exprimării	punctelor	de	vedere,	susținerii	avizelor,	au	mai	fost	întreprinse	3și	6	
de	 deplasări	 pe	 teritoriul	 sitului,	 în	 vederea	 veriWicării/patrulării	 și	 20	 de	 rapoarte	 teren/note	 constatare/rapoarte	
activitate/procese	verbale.
	 În	 vederea	 îmbunătățirii	 cunoștințelor	 elevilor,	 în	 ceea	 ce	 privește	 biodiversitatea	 ecosistemelor,	 cunoașterea	
patrimoniului	 natural	 și	 a	măsurilor	 de	 conservare	 și	 pentru	 a	 determina	 o	mai	 bună	 implicare	 a	 elevilor	 în	 acțiuni	 de	
documentare	 și	 conștientizare	 privind	natura,	 s-a	 constituit	 o	 comunitate	 de	 cadre	didactice	 din	 școlile	 de	pe	 teritoriul	
sitului,	care	va	sprijini	și	pe	viitor	aceste	activități.

8
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	 Pentru	 că	 educația	 se	 bazează,	 în	 primul	 rând,	 pe	
cunoaștere,	 numeroase	 acțiuni	 de	 informare	 a	 publicului	
țintă	 s-au	 desfășurat	 pe	 parcursul	 anului	 2017,	 folosind	
atât	 canalele	 on-line	 și	 rețelele	 de	 socializare,	 cât	 și	 presa	
sau	materialele	tipărite,	precum	Ghidul	Turistic	al	județului	
Alba.	 O	 activitate	 aparte,	 în	 acest	 context,	 a	 constituit-o	
promovarea	 promovarea	 valorilor	 peisagistice	 naturale	 și	
culturale	a	acestor	arii.

	 În	vederea	promovării	valorilor	culturale,	s-a	realizat	
consultarea	 comunităților	 locale	 din	 cele	 24	 de	 unități	
administrative	 existente	 pe	 suprafața	 siturilor	 Frumoasa,		
realizându-se	o	 inventariere	cu	privire	 la	 tradiții,	obiceiuri	
și	manifestări	culturale.
	 Armonizarea	 activităților	 de	 comunicare	 a	
Consiliului	 Județean	 Alba	 cu	 acelea	 ale	 Administrației	
sitului	s-a	realizat	prin:
•	 Comunicare	informală	cu	primarii	din	zona	siturilor,	cu	
reprezentanții	Ocoalelor	Silvice	și	ai	ONG-urilor	interesate;	
•	 Menținerea	 legăturii	 cu	 comunitățile	 locale	 și	 cu	
grupurile	de	rangeri	-	juniori	de	pe	rețelele	de	socializare;	
•	 Activități	de	 informare	privind	speciile	și	habitatele	de	
interes	 comunitar	 protejate	 prin	 intermediul	 materialelor	
informative	la	sediul	Centrului	de	vizitare	Frumoasa;
•	 Informarea	a	peste	200	de	persoane	din	rândul	elevilor	
cu	privire	la	valorile	ariei	naturale	protejate;
•	 Desfășurarea	unor	lecții	de	educație	ecologică	în	natura	
cu	elevii	și	practicanții;
•	 2	 conferințe/work-shop	 unde	 au	 fost	 distribuite	
materiale	de	promovare	și	pliante	cu	reguli	de	vizitare;
•	 Păstrarea	 la	 zi	 a	 informației	 de	 pe	 website-ul	
proiectului;	
•	 Postarea	Planului	de	Management		și	a	altor	documente	
relevante;	
•	 Postarea	 unor	 informații	 legate	 de	 păstrarea	 și	
protejarea	biodiversității	etc.	pe	contul	de	Facebook;	

•	 Asigurarea	suportului	și	a	consultanței		administrațiilor	
locale	 cu	 privire	 la	 procedurile	 de	 reglementare	 a	
planurilor/proiectelor/activităților	 propuse	 a	 Wi	 realizate	
pe	suprafața	siturilor	Frumoasa.
	
	 O	 altă	 activitate	 importantă	 a	 constituit-o	 demararea	
acțiunii	de	realizare	a		Strategiei	 de	 conservare	 și	
protecție	 a	 naturii	 privind	 ariile	 protejate	 din	 județul	
Alba,	 document	 ce	 va	 Wi	 elaborat	 de	 Compartimentul	 Arii	
protejate	 din	 cadrul	 Consiliului	 Județean	 Alba.	 Această	
strategie	 sectorială	 va	 Wi	 parte	 integrantă	 din	 Strategia	 de	
Dezvoltare	 a	 județului	 Alba,	 având	 ca	 scop	 formularea	
viziunii	și	a	obiectivelor	prin	care	să	se	proiecteze	modul	de	
utilizare	 a	 resurselor	 naturale	 în	 viitor,	 identiWicarea	
factorilor	care	amenință,	în	prezent,	mediul	și	identiWicarea	
aspectelor	 cheie	 care	 vor	 trebui	 abordate	 prin	 planul	 de	
acțiuni	aferent	strategiei.
	 Până	 la	acest	moment,	 s-au	realizat	următoarele	etape	
etape:
a.	 Etapa	de	colectare	a	datelor
	 Principala	activitate	întreprinsă	a	fost	culegerea	datelor	
care	 să	 permită	 diagnoza	 spațiului	 pentru	 care	 se	
elaborează	planul	de	acțiune.		
	 Adunarea	 datelor	 pentru	 strategie	 	 a	 fost	 realizată	 pe	
două	niveluri:
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1.	 Cea	 mai	 mare	 parte	 a	 datelor	 au	 fost	 culese	 de	 la	
instituțiile	 cu	 activitate	 în	 domeniu,	 care	 sunt	 direct	
interesate	 de	 elaborarea	 acestei	 strategii:	 Agenția	 pentru	
Protecția	Mediului	Alba,	Sistemul	de	Gospodărire	a	Apelor	
Alba,	 APIA	 Alba,	 Direcția	 Silvica	 Alba	 și	 UAT-urile	 de	 pe	
teritoriul	județului	Alba.	
2.	 O	 importantă	cantitate	de	 informații	a	 fost	extrasă	din	
sursele	 statistice	 oWiciale,	 respectiv	 anuarele	 statistice	 și	
bazele	de	date	naționale	statistice.
b.	 Etapa	de	analiză	SWOT
	 Dîn	 cadrul	 acestei	 etape,	 s-au	 deWinit	 punctele	 forte	 şi		
punctele	slabe,	apoi	au	fost	analizate	inWluențele	exterioare,	
efectele	pozitive	Wiind		considerate		ca		posibilități,		iar		cele		
negative		ca		pericole.	
	 Au	 fost	 astfel	 fost	 identiWicate	 punctele	 forte	 și	 cele	
slabe,	 oportunitățile	 de	 dezvoltare,	 dar	 şi	 pericolele	
existente	la	nivelul	județului	Alba,	urmând	ca	în	anul	2018	
să	Winalizeze	etapele	rămase	pentru	deWinitivarea	strategiei	
de	conservare	și	protecție	a	naturii	privind	ariile	protejate	
din	Județul	Alba.	
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	 Consiliul	 Județean	 Alba	 a	 demarat,	 încă	 din	 anul	 2016,	 o	 serie	 de	 acțiuni	 și	 proiecte	 destinate	 sărbătoririi	
Centenarului	Marii	Uniri.	Astfel,	a	fost	înWiințat,	ca	structură	în	cadrul	CJ	Alba,	Serviciul	pentru	implementarea	Programului	
Alba	-	România	100,	ce	are	ca	misiune	coordonarea	la	nivel	județean	a	pregătirii,	organizării	şi	desfășurării	manifestărilor,	
acțiunilor	şi	proiectelor	necesare	implementării	Programului	Alba-România	100.	
	 Programul	Alba	 -	România	100	 se	deWinește	 ca	 Wiind	 totalitatea	 acțiunilor	dedicate	 sărbătoririi	 centenarului	Marii	
Unirii	și	a	Zilei	Încoronării,	în	perioada	2016-2022	la	nivelul	Județului	Alba.
	 Astfel,	 activitatea	 serviciului	 se	 desfășoară	 pe	 mai	 multe	 componente:	 componenta	 „Viabilizarea	 investițiilor	 de	
infrastructură	 ale	 Programului	 Alba	 –	 România	 100;	 componenta	 de	 asocieri	 și	 parteneriate	 cu	 instituțiile	 implicate	 în	
sărbătorirea	centenarului	Marii	Uniri	și	a	Zilei	Încoronării	la	nivel	local	și	central,	precum	și	componenta	de	promovare	a	
programului.
	 Pentru	 pregătirea	 programului	 anului	 2018,	 au	 fost	 identiWicate	 și	 alese	 un	 număr	 de	 22	 de	 proiecte	 ce	 se	 vor	
implementa	 pe	 toată	 perioada	 anului	 centenar.	 Pentru	 Wiecare	 dintre	 acestea,	 în	 urma	 unei	 analize	 atente,	 s-au	 realizat	
Wișele	de	proiect	și	graWicele	de	implementare.
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	 Componenta	 „Viabilizarea	 investițiilor	 de	
infrastructură	ale	Programului	Alba	–	România	100.
	 Refuncționalizarea	clădirii	Centrului	Militar	pentru	
sediul	Consiliului	Județean	Alba,	cu	extindere	-	a	continuat	
și	 în	 anul	 2017,	 când	 au	 fost	 reluate	 procedurile	 de	
achiziție	 publică	 de	 lucrări,	 de	 servicii	 de	 dirigenție	 de	
șantier	 și	 de	 servicii	 de	 asistență	 tehnică	 din	 partea	
proiectantului	pentru	acest	obiectiv	de	investiții.		
	 S-au	 întocmit	 documentațiile	 necesare	 pentru	
organizarea	procedurilor	de	achiziții	publice,	s-au	evaluat		
ofertele	 de	 servicii	 și	 lucrări	 și	 s-au	 întocmit	 și	 semnat	
contractul	de	lucrări,	contractul	de	dirigenție	de	șantier	și	
contractul	 de	 servicii	 de	 asistență	 tehnică	 din	 partea	
proiectantului,	 Wiecare	 dintre	 aceste	 contracte	 având	 o	
durată	de	16	luni.
	 La	 începutul	 lunii	 ianuarie	 2018	 a	 fost	 predat	
amplasamentul	 constructorului,	 Wiind	 emis	 ordinul	 de	
începere	a	lucrărilor.

	 Un	 alt	 obiectiv	 de	 investiții	 foarte	 important	 este	
Muzeul	 Național	 al	 Unirii,	 unde	 sunt	 necesare	 lucrări	 de	
reabilitare	și	refuncționalizare,	atât	la	sediul	muzeului	cât	
și	 la	 	 Sala	 Unirii,	 clădire-monument	 ce	 face	 parte,	 de	
asemenea,	din	patrimoniul	muzeului.
	 Astfel,	 în	 anul	 2017	 a	 fost	 Winalizat,	 recepționat	 și	
decontat	Proiectul	 tehnic,	detaliile	de	execuție	 și	 caietele	
de	 sarcini	 pentru	 Sala	 Unirii.	 S-au	 făcut	 făcut	 toate	
demersurile	 pentru	 obținerea	 avizelor	 și	 acordurilor	
solicitate	 prin	 CertiWicatul	 de	 urbanism	 și	 s-a	 obținut	
Autorizația	de	construire.
	 Au	 fost	 organizate	procedurile	de	 achiziție	publică	
de	 lucrări	 și	 de	 servicii	 de	 dirigenție	 de	 șantier	 pentru	

acest	 obiectiv	 de	 investiții,	 Wiind	 întocmite	 toate	
documentațiile	 necesare	 pentru	 organizarea	 acestor	
proceduri.	 Astfel,	 s-a	 reușit	 încheierea	 contractului	 de	
execuție	 a	 lucrărilor,	 ce	 are	 o	 durată	 de	 Winalizare	 de	 12	
luni.

	 Reabilitarea	 Palatului	 Cultural	 Blaj	 a	 continuat	 în	
anul	 2017,	 lucrările	 de	 reabilitare	 Wiind	 recepționate	 în	
luna	martie	2017.
	 A	 fost	urmărit	modul	de	 execuție	 a	 lucrărilor,	 prin	
veriWicarea	 situațiilor	 de	 lucrări	 lunare	 din	 punct	 de	
vedere	cantitativ	şi	valoric,	urmărindu-se	concordanța	cu	
oferta	 adjudecată.	 De	 asemenea	 s-au	 întocmit	
documentele	 necesare	 decontării	 lunare	 a	 situațiilor	 de	
lucrări.

	 Tot	 în	 contextul	 centenarului,	 s-a	avut	 în	vedere	 și	
continuarea	 lucrărilor	 la	 Reabilitarea	 Monumentului	
istoric	 „Ansamblul	 Câmpia	 Libertății	 Blaj”.	 În	 anul	 2017,	
Consiliul	 Județean	Alba	 e	 emis	 două	hotărâri	 prin	 care	 a	
decis	coWinanțarea	acestui	important	monument.
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	 Muzeul	icoanei	-	Muzeikon,	a	fost	Winalizat	și	deschis	
publicului	larg	în	anul	2017.

	 Singurul	muzeu	de	artă	religioasă	din	România	a	fost	
inaugurat	 oWicial	 în	data	de	28	 aprilie	 2017,	 în	prezența	 a	
peste	200	de	invitați,	din	țară	și	din	străinătate.Deschiderea	
pentru	 marele	 public	 a	 avut	 loc	 în	 data	 de	 30	 noiembrie	
2017,	 această	 temporizare	 Wiind	 impusă	 de	 numeroasele	
descoperiri	 arheologice	 făcute,	 dar	 și	 de	 necesitatea	
asigurării	 condițiilor	 de	 umiditate	 și	 temperatură	 pentru	
exponatele	 și	 obiectele	 de	 patrimoniu	 depozitate	 la	
Museikon.	
	 La	evenimentul	de	deschidere	pentru	public	a	noului	
muzeu	 au	 fost	 oferite	 vizitatorilor	 bilete	 de	 colecție	
înseriate,	primul	bilet	păstrându-se	în	colecția	muzeului.	De	
asemenea,	au	 fost	oferite	o	serie	de	monede	personalizate	
cu	 Museikon	 și	 data	 deschiderii.	 Pentru	 copii,	 care	
reprezintă	o	categorie	specială	de	vizitatori	și	utilizatori	ai	
noului	 muzeu,	 a	 fost	 deschis	 și	 atelierul	 de	 pictură	 unde	
aceștia	 au	 putut	 să	 picteze	 sau	 să	 tipărească,	 după	 un	
șablon	de	icoană,		colecția	Museikon	adăpostind	și	o	replică	
a	tiparniței	aWlate	Muzeul	din	Blaj.	

	 În	cadrul	componentei	de	promovare	a	programului,	
cea	 mai	 importantă	 activitate	 realizată	 în	 anul	 2017,	 a	
constituit-o	 realizarea	 identității	 vizuale	 a	programului	de	
sărbătorire	a	Centenarului.	
	 Astfel,	au	fost	realizate	sloganul	evenimentului	-	Alba	
unește	 România	 -	 logoul,	 manualul	 de	 identitate	 vizuală,	
manualul	de	brand	și	ghidul	de	identitate	vizuală.

	 Sărbătorirea	Zilei	Naționale	a	României	în	anul	2017,	
a	 avut	 o	 importanță	 deosebită,	 Wiind	 evenimentul	 care	 a	
marcat	intrarea	în	anul	Centenarului.
	 În	 vederea	 promovării	 județului	 Alba	 și	 a	
municipiului	 Alba	 Iulia,	 ca	 poli	 ai	 unității	 și	 identității	
naționale	 a	 românilor,	 s-au	 realizat	 numeroase	 materiale	
promoționale:	
•	 sStegulețe	tricolore	din	hârtie	–	3.000	buc.	
•	 Insigne	„Alba	Unește	România”	–	1.000	buc.	
•	 Pin-uri	personalizate	cu	logo	centenar	–	1.000	buc.
•	 fFulare	tricolore	–	2.000	buc.
•	 Cocarde	tricolore	–	1.000	buc.
•	 Brățări	tricolore	–	1.000	buc.
•	 Steaguri	tricolore	din	material	textil	-	100	buc.
•	 Pixuri	personalizate	–	2.000	buc.
•	 Calendare	de	perete	–	2.000	buc.
•	 Calendare	de	birou	–	1.000	buc.
•	 Agende	personalizate	–	2.000	buc.
•	 Plase	personalizate	–	2.000	buc.
•	 Cutii	personalizate	–	500	buc.	
	 Aceste	 materiale	 promoționale	 au	 fost	 oferite	
instituțiilor	 județului	 Alba,	 iar	 o	 parte	 dintre	 ele	 au	 fost		
trimise	 tuturor	 primăriilor	 din	 județul	 Alba,	 primăriilor	
reședințe	 de	 județ	 din	 România	 și	 tuturor	 consiliilor	
județene	din	țară.	
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	 Activitatea	desfășurată	de	Consiliul	Județean	Alba	pe	aceste	coordonate,	a	fost	destinată	asigurării	legalității	actelor	
emise,	legalității	contractelor,	reprezentării	și	apărării	intereselor	legitime	ale	județului	Alba,	precum	și	organizării	și	bunei	
desfășurări	a	ședințelor	Consiliului	Județean	Alba	și	a	Comisiilor	de	Specialitate	ale	Consiliului	Județean.	Tot	în	acest	capitol	
se	 regăsește	 și	 activitatea	 întreprinsă	 pentru	 publicarea	 Monitorului	 OWicial	 al	 județului	 Alba,	 precum	 și	 activitatea	 de	
arhivă	și	cea	d	relații	cu	publicul	a	instituției.
	
	 În	ceea	ce	privește	activitatea	de	juridic-contencios,	activitatea	desfășurată	în	anul	2017	a	însemnat	soluționarea	a	
1.029	de	lucrări	cu	caracter	juridic,	precum	și	participarea	în	cadrul	a	179	de	litigii	aWlate	pe	rolul	instanțelor	de	judecată	
din	județ	și	din	țară,	dintre	care	59	de	litigii	au	fost	înregistrate	în	anii	trecuți	iar	120	de	litigii	au	fost	înregistrate	în	anul	
2017.	Dintre	aceste	procese,	cele	mai	multe	sunt	cele	în	care	Consiliul	Județean	Alba	a	făcut	reprezentare	pentru	Comisia	
de	Evaluare	a	Persoanelor	Adulte	cu	Handicap	Alba.		65	de	procese	vizează	acordarea	unor	drepturi	de	asistență	socială,	17	
vizează	plasamentul	minorilor,	 restul	 litigiilor	 vizând	aspecte	 foarte	diverse,	 de	 la	 litigii	 privind	anumite	 contestații	 sau	
acte	de	constatare	și	până	la	cele	privind	divorțul	sau	succesiunea	și	partajul	succesoral.
	 În	cadrul	procedurilor	de	soluționare	a	acestor	litigii	de	către	instanțele	judecătorești,	Consiliul	Județean	Alba	a	fost	
citat	pentru	un	număr	de	272	termene	de	judecată,	pentru	care	s-au	efectuat	şi	depus	la	dosarul	cauzelor	lucrările	juridice	
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necesare	 şi	 s-a	 asigurat	 reprezentarea	 la	 Judecătoriile	 din	
Alba	 Iulia,	 Aiud,	 Câmpeni,	 Sebeș,	 Blaj,	 la	 Tribunalul	
București,	 Tribunalul	 Cluj	 Napoca,	 Tribunalul	 Bistrița	
Năsăud,	la	Curtea	de	Apel	Alba	Iulia,	Curtea	de	Apel	Cluj	şi	
la	Înalta	Curte	de	Casație	şi	Justiție.	
	 VeriWicarea	 legalității	 actelor	 cu	 caracter	 juridic	
primite	 spre	 avizare,	 precum	 şi	 în	 avizarea	 acestora,	 a	
constituit	una	dintre	activitățile	principale	ale	consilierilor	
juridici	din	cadrul	instituției.	În	acest	sens,	au	fost	acordate	
un	 număr	 de	 913	 avize	 de	 legalitate,	 cu	 privire	 la	 diverse	
contracte,	acte,	lucrări	sau	proceduri	de	achiziții.
	

	 În	 ceea	 ce	 privește	 activitatea	 deliberativă	 a	
Consiliului	 Județean	Alba,	acesta	s-a	 întrunit,	pe	parcursul	
anului	 2017,	 	 în	 20	 de	 ședințe,	 dintre	 care	 12	 au	 avut	
caracter	ordinar,	6	au	fost	ședințe	extraordinare	și	2	au	fost	
ședințe	de	îndată.
	 Au	 fost	 adoptate,	 în	 total,	 380	 de	 hotărâri	 ale	
Consiliului	 Județean	 Alba,	 care	 au	 fost	 comunicate	
Instituției	Prefectului,	instituțiilor,	autorităților,	societăților	
comerciale	sau	persoanelor	Wizice	interesate.	De	asemenea,	
hotărârile	au	fost	publicate	pe	site-ul	CJ	Alba	și	în	Monitorul	
OWicial	 al	 Județului	 Alba.	 S-au	 pregătit	 230	 dosare	 de	
ședință	 pentru	 Comisiile	 de	 specialitate	 ale	 consiliului	
județean,	 dosare	 care	 cuprind:	 proiectul	 ordinii	 de	 zi,	
invitația	 la	 ședință,	 proiectele	 de	 hotărâre	 înscrise	 pe	
ordinea	de	zi	și,	după	caz,	de	pe	ordinea	de	zi	suplimentară,	
cu	toată	documentația	aferentă.
	 Pentru	Wiecare	ședință	a	Consiliului	Județean	Alba		au	
fost,	 de	 asemenea,	 pregătite	 registrele	 Comisiilor	 de	
specialitate,	 însumând	 o	 serie	 de	 alte	 documente:	 20	 de	
procese	verbale	ale	ședințelor,	20	 	invitații	ale	consilierilor	
județeni	 la	 ședință,	 20	 de	 proiecte	 ale	 ordinii	 de	 zi,	 15	
proiecte	ale	ordinii	de	zi	suplimentare,	20	de	dispoziții	de	
convocare	 a	 ședințelor;	 386	 de	 proiecte	 de	 hotărâri	 cu	
documentația	aferentă	care	a	stat	la	baza	inițierii	acestora,	

380	 de	 rapoarte	 de	 avizare	 ale	 comisiilor,	 întocmirea	
prezenței	 consilierilor	 județeni	 la	 Wiecare	 ședință	 de	
consiliu	 şi	 la	 ședințele	 de	 comisii,	 210	 sesizări	 ale	
comisiilor	 de	 specialitate,	 situații	 privind	 avizele	 acordate	
şi	amendamentele	formulate	de	comisii,	realizarea	a	20	de	
stenograme	 în	 urma	 înregistrării	 ședințelor	 anterioare,	 și	
transmiterea	 acestora	 către	 Secretarul	 județului	 Alba	
pentru	 a	 redacta	procesul	 verbal	 Winal,	 care	 se	 aWișează	pe	
site-ul	consiliului	județean.
	
	 Activitățile	 de	 corespondență	 realizate	 în	 cursul	
anului	 2017,	 au	 generat,	 în	 total,	 24.614	 documente	
înregistrate	 în	 registrul	 de	 corespondență	 ținut	 de		
registratura	 generală	 a	 Consiliului	 Județean	 Alba,	 dintre	
care	15.159		au	fost	documente	intrate	în	instituițe	și	9.	455	
au	 reprezentat	 acte	 ieșite	 de	 instituție.	 În	 total,	 au	 fost	
expediate	4.510	plicuri	prin	 servicii	poștale	 și	 alte	668	de	
documente	au	fost	distribuite	prin	curier	local,	în	interiorul	
municipiului	 Alba	 Iulia.	 Corespondența	 electronică	 a	
însemnat	 gestionarea	 a	 peste	 20.000	 de	 e-mailuri,	 cele	
venite	pe	adresa	generală	a	Consiliului	Județean	Alba	Wiind	
apoi	redirecționate	către	compartimentele	de	specialitate.
	 Audiențele	 solicitate	 oWicial,	 conform	 uzanțelor	
instituționale	în	vigoare,	la	conducerea	instituției,	au	fost	în	
număr	 de	 30.	 Numărul	 real	 al	 problemelor	 rezolvate	 este	
însă	 mult	 mai	 mare,	 datorită	 atmosferei	 de	 deschidere	 și	
transparență	 existentă	 în	 instituție,	 ce	 face	 ca	 numeroși	
cetățeni	 să	 acceadă	 direct	 la	 conducere,	 fără	 a	 mai	 Wi	
necesară	solicitarea	înscrierii	formale	în	audiență,	conform	
procedurilor	birocratice.
	 De	 asemenea,	 au	 fost	 rezolvate,	 direct	 sau	 prin	
redirecționare	la	alte	compartimente	din	cadrul	Consiliului	
Județean	Alba	 sau	 către	 alte	 instituții,	 un	număr	de	28	de	
petiții,	 precum	 și	 32	 de	 cereri	 de	 informații	 de	 interes	
public	solicitate	 în	baza	Legii	nr.	544/2001.	Menționăm	că	
rapoartele	 detaliate	 referitoare	 la	 aceste	 aspecte	 sunt	
disponibile	 spre	 consultare	 în	 secțiunea	 dedicată	 de	 pe	
site-ul	instituției.
	 Arhiva	 a	 preluat	 și	 inventariat,	 pe	 parcursul	 anului	
2017,	un	total	de	390	de	unități	arhivistice.
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