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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la modificarea valorii de inventar a unui bun imobil - proprietate publică a  

Judeţului Alba, aflat în administrarea Centrului Militar Județean Alba,  

ca urmare a recepţionării unor lucrări de instalaţii   

 

 

     Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 1 februarie 2018; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre cu privire la modificarea valorii de inventar a unui bun imobil - 

proprietate publică a Judeţului Alba, aflat în administrarea Centrului Militar Județean Alba, ca urmare a 

recepţionării unor lucrări de instalaţii; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea valorii de inventar a unui 

bun imobil - proprietate publică a Judeţului Alba, aflat în administrarea Centrului Militar Județean Alba, 

ca urmare a recepţionării unor lucrări de instalaţii; 

- raportul de specialitate nr. 1578/26 ianuarie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare prevederile: 

 - Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 115/25 iunie 2015 privind aprobarea mutării și 

constituirii dreptului de administrare al Centrului Militar Județean Alba asupra imobilului situat 

administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Regina Maria, nr. 6, proprietate publică a Județului Alba; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 22/25 februarie 2016 privind aprobarea modificării 

valorii de inventar a unui bun imobil, proprietate public a județului Alba, aflat în administrarea 

Centrului Militar Județean Alba, ca urmare a efectuării unor lucrări de reparații capitale; 

- Notei contabilă nr. 21/noiembrie 2017, Intrari-iesiri mijloace fixe, a compartimentului 

financiar-contabil; 

- procesului verbal de recepţie al Centrului Militar Judeţean Alba nr. A-2235/02.10.2017. 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, 

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 3 alin. 3, art. 18 şi art. 21 alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea invenatrului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 

- art. 867-870 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare);  

- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

- Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al statului și unităților administrative-teritoriale aprobate prin H.G. nr. 1031/1999; 

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea valorii de inventar a bunului imobil „Clădire imobil situat în strada 

Regina Maria, nr. 6, Alba Iulia” - proprietate publică a Judeţului Alba, aflat în administrarea Centrului 

Militar Județean Alba, de la 1.142.075,69 lei la 1.148.620,69 lei, ca urmare a recepţionării unor lucrări de 

instalaţii. 

Art. 2. Anexa la Contractul de administrare nr. 13772-A-1379/2015, încheiat între Consiliul 

Judeţean Alba şi Centrul Militar Județean Alba, se modifică prin Act adiţional în mod corespunzător. 
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Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi Direcţia 

dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba; Președintelui Consiliului Județean Alba, Centrului Militar Județean Alba, Direcției 

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

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                  CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                             SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 22 

Alba Iulia, 1 februarie 2018 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT Județul Alba  

prin Consiliul Județean Alba și Agenția Națională Antidrog,  

în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație antidrog” 

 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 1 februarie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT Județul 

Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenția Națională Antidrog, în vederea organizării activităților din 

cadrul Proiectului „Educație antidrog”; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de 

colaborare între UAT Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenția Națională Antidrog, în 

vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație antidrog”; 

- raportul de specialitate nr. 1586/26 ianuarie 2018 comun, al Direcției gestionarea patrimoniului 

și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- adresa nr. 4840040/18 ianuarie 2018 a Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog 

Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 1180/19 ianuarie 2018;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 120/2014 privind 

însuşirea Strategiei Judeţene Antidrog Alba 2013-2020 şi a Planului de acţiune pentru implementarea 

Strategiei Judeţene Antidrog Alba în perioada 2013-2016; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și 

ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - H.G. nr. 461/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale Antidrog, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 - H.G. nr. 784/2013 privind aprobarea Strategiei Naționale Antidrog 2013-2020 și a Planului de 

acțiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea Strategiei Naționale Antidrog 2013-2020 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare între UAT Județul Alba prin Consiliul 

Județean Alba și Agenția Națională Antidrog, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului 

„Educație antidrog”,  conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se alocă suma de 12000 lei din bugetul local al Județului Alba (sumă care va fi prevăzută 

şi aprobată în bugetul Judeţului Alba pentru anul 2018), pentru desfășurarea activităților din cadrul 

Proiectului „Educație antidrog”.  

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Agenției Naționale Antidrog, Direcţiei juridică şi 

relaţii publice, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                 CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU          

 

 

 

Nr.  23 

Alba Iulia, 1 februarie 2018 

  

http://www.cjalba.ro/
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                              Anexa la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 23/1 februarie 2018    

 

R  O  M  Â  N  I  A                  JUDEŢUL ALBA 

     MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

                   

 

        

 

 

    AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG 

               

Nr. ___________din ______________                  Nr. ________ din  ____________ 

                      

PROTOCOL DE COLABORARE 

 

Încheiat în temeiul art. 2 alin. 3 din H.G. nr. 461/2011 privind organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale Antidrog cu modificările și completările ulterioare, raportat la Strategia naţională 

antidrog 2013-2020 aprobată prin H.G. nr.  784/2013, 

precum şi în temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 364/14 decembrie 

2017 privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de 

organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba și ale art. 91 

alin. 1 lit. e, coroborat cu art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare 

 

între 

 

1. AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG, cu sediul în municipiul Bucureşti, B-dul Unirii, 

nr. 37, bloc A4, parter, sector 3, reprezentată de director - chestor de poliţie Sorin OPREA 

şi 

2. UAT JUDEŢUL ALBA prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în P-ţa Ion 

I.C. Brătianu, nr. 1, Alba Iulia, judeţul Alba reprezentat de Ion DUMITREL, în calitate de 

Preşedinte  

 

 Art. 1. Scopul protocolului 

În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce revin Agenţiei Naţionale Antidrog privind desfăşurarea de 

activităţi în domeniul reducerii cererii de droguri, în conformitate cu prevederile  art. 2 şi art. 3 din H.G. 

nr. 461/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog cu modificările și 

completările ulterioare, părţile consimt să desfăşoare activităţi legate de implementarea de proiecte 

naţionale şi locale de prevenire universală a consumului de droguri şi realizarea de activităţi în domeniul 

asistenţei consumatorilor de droguri, în cadrul Proiectului  „Educație antidrog”. 

 

 Art. 2. Obligaţiile Agenţiei Naţionale Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi 

Consiliere Antidrog Alba 

 Obligaţiile Agenţiei Naţionale Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 

Antidrog Alba sunt: 

 a.) de a desemna un responsabil din partea Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 

Antidrog Alba, ca structură teritorială a Agenţiei Naţionale Antidrog, pentru relaţia permanentă cu 

Consiliul Judeţean Alba şi pentru implementarea Proiectului „Educaţie antidrog”; 

 b.) de a solicita participarea Consiliului Judeţean Alba, la acţiunile organizate de Agenţia 

Naţională Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba în cadrul proiectului 

„Educație antidrog”; 

 c.) de a obține, anterior desfășurării activităților din cadrul protocolului de colaborare, acordul 

scris din partea Inspectoratului Școlar Județean Alba,  pentru desfășurarea în unitățile școlare din județul 

Alba a activităților al căror obiect îl constituie prezentul protocol de colaborare; 

 d.) de a implementa proiecte locale de prevenire a consumului de droguri în şcoală, în familie şi 

în comunitate în colaborare cu Consiliul Judeţean Alba; 

 e.) de a realiza activităţi în domeniul asistenţei consumatorilor de droguri pentru identificarea, 

atragerea şi motivarea consumatorilor de droguri în vederea includerii în serviciile de asistenţă 

specializată, în colaborare cu Consiliul Judeţean Alba; 
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 f.) de a înscrie pe documentele prin care se realizează programele comune denumirea şi sigla 

Consiliul Judeţean Alba; 

 g.) de a respecta, conform legislaţiei naţionale, principiul confidenţialităţii în implementarea 

proiectelor şi activităţilor desfăşurate în comun cu Consiliul Judeţean Alba; 

 h.) de a contribui la mediatizarea evenimentelor organizate în comun cu Consiliul Judeţean Alba 

şi de a menţiona pe parcursul tuturor acţiunilor şi în colaborarea cu partenerii media, sprijinul Consiliului 

Judeţean Alba; 

 i.) de a distribui materialele de informare și produsele promoționale către publicul țintă. 

 

 Art. 3. Obligaţiile Consiliului Judeţean Alba 

 Obligaţiile Consiliului Judeţean Alba sunt următoarele: 

a.) de a desemna un responsabil din partea  Consiliului Judeţean Alba pentru relaţia cu Centrul de 

Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba; 

b.) de a participa la implementarea programelor şi proiectelor în domeniul reducerii cererii de 

droguri conform sarcinilor asumate în cadrul Planului de Acţiune 2017-2020 pentru implementarea 

Strategiei Judeţene Antidrog Alba 2013-2020, aprobat prin Ordinul Prefectului județului Alba nr. 260 din 

27 iunie 2017 şi prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Alba nr. 236 din 27 iulie 2017.  

c.) de a susține organizarea activităților din cadrul proiectelor propuse de către Centrul de 

Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba, respectiv Proiectul ”Educaţie antidrog” și de a asigura 

finanţarea tipăririi materialelor necesare implementării proiectului, a achiziţionării ochelarilor pentru 

simularea consumului de  alcool şi droguri,  şi a articolelor şi echipamentelor sportive pentru premierea 

câştigătorilor concursului din cadrul proiectului, în sumă totală maximă de 12000 lei; 

d.) de a informa Agenţia Naţională Antidrog cu privire la toate acţiunile desfăşurate în domeniul 

prevenirii consumului de droguri desfăşurate fără participarea Centrului de Prevenire, Evaluare şi 

Consiliere Antidrog Alba; 

f.) de a înscrie pe documentele prin care se realizează programele comune denumirea şi sigla 

Agenţiei Naţionale Antidrog/ Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba; 

g.) de a respecta, conform legislaţiei naţionale, principiul confidenţialităţii în implementarea 

proiectelor şi activităţilor desfăşurate în comun cu Agenţia Naţională Antidrog / Centrul de Prevenire, 

Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba; 

h.) de a contribui la mediatizarea evenimentelor organizate în comun cu Agenţia Naţională 

Antidrog/ Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba şi de a menţiona pe parcursul 

tuturor acţiunilor şi în colaborarea cu partenerii media sprijinul Agenţiei Naţionale Antidrog. 

 

 Art. 4. Durata protocolului de colaborare 
Protocolul de colaborare intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi. Activităţile ce fac 

obiectul protocolului de colaborare vor fi derulate până la data de 31 decembrie 2018. 

 

 Art. 5. Încetarea protocolului de colaborare 

Prezentul protocol de colaborare încetează la expirarea perioadei stabilită de părţi ca durată a 

acestuia, conform art. 4.  

Oricare din părţi poate denunţa unilateral protocolul, cu respectarea unui termen de preaviz de 15 

zile.  

Din momentul notificării menţionate mai sus, activităţile în derulare vor continua până la 

împlinirea termenului de preaviz. 

 

 

 Art. 6. Modalităţile de comunicare 

În derularea prezentului protocol de colaborare părţile vor folosi următoarele mijloace de 

comunicare:  telefon,/fax şi e-mail/poştă. 

Responsabil din partea Agenţiei Naţionale Antidrog de urmărirea derulării protocolului de 

colaborare este domnul Claudiu Duşa - coordonatorul Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 

Antidrog Alba, iar datele de contact ale acestuia sunt: telefon mobil 0745204542, e-mail 

claudiu.dusa@ana.gov.ro. 

Responsabil din partea Consiliul Judeţean Alba este doamna Sorina Oprean - consilier la Direcția 

gestiunea patrimoniului - Serviciul turism, cultură, tineret, sport și învățământ din cadrul aparatului 

propriu de specialitate al Consiliului Județean Alba, telefon 0749279518, e-mail sorina.oprean@cjalba.ro. 

 

 Art. 7. Soluţionarea divergenţelor 

mailto:claudiu.dusa@ana.gov.ro
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Divergenţele ce pot apărea cu privire la aspectele legate de derularea protocolului vor fi 

soluţionate de către părţi pe cale amiabilă, prin intermediul persoanelor de contact desemnate de către 

părţi ca responsabile de urmărirea derulării protocolului.  

Dacă neînţelegerile nu pot fi soluţionate pe această cale, părţile vor face o comunicare scrisă cu 

privire la aspectele în divergenţă. 

 

 Art. 8. Alte dispoziţii 
 (1) Părţile semnatare se angajează ca orice impediment survenit în aplicarea prezentului protocol 

de colaborare să fie notificat  în timp util celeilalte părţi, iar remedierea acestuia va fi făcută având la bază 

consultarea reciprocă şi dialogul bilateral constructiv. 

 (2) Prezentul protocol de colaborare poate fi modificat sau completat la solicitarea oricăreia dintre 

părţi cu acordul celeilalte, prin semnarea de acte adiţionale, părţi integrante ale prezentului protocol de 

colaborare; 

 (3) Prezentului protocol de colaborare îi sunt aplicabile și prevederile din actele normative în 

materie, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor stabilite în protocol. În cazul în care intervin 

modificări legislative semnificative care conduc la schimbări majore ale prevederilor protocolului de 

colaborare, se vor încheia acte adiționale pentru punerea în acord cu legislația în vigoare. 

Prezentul protocol de colaborare a fost încheiat și semnat azi, ________________, în 2 (două) 

exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.            

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG               CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA                                

        Director,                                Preşedinte, 

Chestor de poliție  Sorin OPREA                           Ion DUMITREL 

 

 

Vicepreşedinte,  

        Alin Florin CUCUI 

Avizat pentru legalitate 

Compartimentul juridic 

                                                     Director executiv, 

                                                        Ioan BODEA 

            

                                                                                                                   Director executiv,  

                                                                     Marian Florin AITAI 

 

                         Vizat CFP 

 

                                                                                                                              Avizat  

                                                                                                                     Consilier juridic   
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          Anexa la Protocolul de colaborare 

 

 

 

REGULAMENT 

   de organizare a activităților din cadrul proiectului 

„Educație antidrog” 

 

 

 Preambul 

Consumul şi traficul de droguri constituie, la nivel mondial, un fenomen dinamic, fiind puternic 

influenţat de o multitudine de factori de natură socială şi economică. Fenomen complex, caracterizat de 

mutaţii permanente, consumul şi traficul de droguri a cunoscut şi în România noi forme de manifestare, 

necesitând abordări tot mai variate. Orientarea politicii de răspuns la fenomenul drogurilor a fost 

influenţată în timp de tendinţele acestuia, de concluziile studiilor, de rezultatele din practica specialiştilor, 

precum şi de societatea civilă, fapt care a impus necesitatea unei reacţii instituţionale rapide şi eficiente.  

Una din problemele actuale ale societăţii româneşti o constituie creşterea cererii de droguri în 

rândul populaţiei generale, îndeosebi în rândul elevilor. Răspândirea consumului abuziv de droguri în 

rândul populaţiei tinere a dus la apariţia de reţele de trafic ample pe teritoriul ţării noastre şi este necesar o 

intensificare a acţiunilor de prevenire a consumului de droguri. 

Strategia Națională Antidrog a fost adoptată prin H.G. nr. 784/2013 privind aprobarea Strategiei 

Naționale Antidrog 2013-2020 fiind adoptat în acest sens și un plan de acțiune pentru implementarea 

strategiei; Totodată, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 236/27 iulie 2017 a fost aprobată 

însuşirea Planului Judeţean Antidrog Alba 2017-2020 pentru implementarea  

Strategiei Județene Antidrog Alba 2013-2020 şi a Diagnozei locale privind situaţia în domeniul drogurilor 

la nivelul judeţului Alba, ale cărei obiective specifice propuse sunt de natură a genera până în anul 2020 

un impact favorabil asupra sănătăţii, ordinii şi siguranţei publice. În acest sens, planurile de acţiune 

aferente strategiei detaliază şi stabilesc concret măsurile şi intervenţiile din domeniul reducerii cererii şi 

ofertei drogurilor, pornind de la o abordare coerentă şi eficientă, să contribuie la reducerea disponibilităţii 

drogurilor pe piaţă și să promoveze cunoaşterea fenomenului prin evaluarea sistematică a tendinţelor şi 

provocărilor din domeniul drogurilor, în vederea fundamentării răspunsului instituţiilor şi structurilor 

societăţii civile. 

 

CAPITOLUL I – Cadrul legal 

 

 Art. 1.  Potrivit art. 2 alin. 3 din H.G. nr. 461/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale Antidrog, raportat la Strategia naţională antidrog 2013-2020 aprobată prin H.G.  nr. 784/2013 

privind aprobarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020, pentru realizarea atribuţiilor sale Agenţia 

Națională Antidrog cooperează cu instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale, române şi străine, 

precum şi cu organizaţii internaţionale. 

 Art. 2. Potrivit prevederilor art. 91 alin. 1 lit. e și alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul județean 

are atribuții privind cooperarea interinstituțională, în exercitarea acestor atribuții, hotărând cooperarea sau 

asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv parteneri din societatea civilă, în vederea 

finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public județean. 

 

CAPITOLUL II – Alocarea resurselor financiare 

 

 Art. 3. Suma aferentă realizării proiectului va fi alocată din bugetul local al Judeţului Alba aferent 

anului 2018.  

 

CAPITOLUL III – Locul şi perioada desfăşurării proiectului 

 

 Art. 4.  Județul Alba, în perioada ianuarie - noiembrie 2018. 

 

CAPITOLUL IV – Activitățile din cadrul proiectului 

 

 Art. 5.  Concursul Național „Mesajul meu antidrog” - etapa județeană, care are ca scop 

menţinerea la un nivel scăzut a consumului de droguri (prevalenţa), reducerea cazurilor de noi 

consumatori (incidenţa) în rândul populaţiei din învăţământul preuniversitar (gimnazial şi liceal). 
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 Ajuns la a XV-a ediţie, Concursul, care va avea loc în perioada ianuarie - mai 2018, se va 

desfășura pe secțiuni:   

- eseu literar – (în limba română, maghiară, rromani); 

 - film de scurt metraj, spot antidrog; 

 - arte vizuale – pictură, grafică, fotografie; 

 - sport. 

 Concursul are ca obiectiv general creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a 

populaţiei şcolare în vederea neînceperii consumului de droguri, în cadrul proiectelor şcolare, extraşcolare 

şi de petrecere a timpului liber, iar ca obiective specifice: dezvoltarea unor atitudini şi practici la nivelul 

întregii populaţii aflată într-o formă de învăţământ, prin intermediul proiectelor şcolare şi de petrecere a 

timpului liber, în scopul adoptării unui stil de viaţă sănătos, fără tutun, alcool şi droguri, și creşterea 

influenţei factorilor de protecţie pentru evitarea sau cel puţin întârzierea debutului consumului de alcool, 

tutun şi droguri. 

 Beneficiarii direcți ai concursului sunt elevii din învăţământul preuniversitar (gimnaziu şi liceu), 

iar beneficiarii indirecții sunt cadrele didactice, familia, prietenii și societatea în general. 

 Activitățile din cadrul concursul sunt:   

 a.) desfăşurarea etapei judeţene – ianuarie/aprilie 2018; 

 b.) evaluarea lucrărilor și premierea celor mai bune lucrări la etapa judeţeană – aprilie/mai 2018; 

 c.) transmiterea lucrărilor distinse cu premiul I la nivel judeţean, pe secțiuni, pe grupa de vârsta 

(gimnaziu/liceu) către Agenţia Naţională Antidrog – mai 2018.    

 Descrierea secțiunilor concursului 
 I. Film scurt metraj, spot antidrog: destinat doar elevilor de liceu  

 Condiţii tehnice:  

 Film: sunt acceptate numai producţii de scurt metraj cu durata de 10-15 min., circumscrise temei; 

 Filmele sunt creaţii originale, iar autorii sunt prezentaţi pe generic. 

 Nu se acceptă producţii care induc un mesaj verbal sau video violent; 

 Spot: sunt acceptate numai spoturi video originale, cu durata de 30-60 sec, circumscrise temei. 

 Producţiile de film şi spot vor fi prezentate juriului pe CD sau DVD, inscripţionate cu numele 

producţie, autorul, unitatea şcolară şi judeţul de provenienţă. 

 II. Eseu literar: destinat elevilor de gimnaziu şi liceu  

 Condiţii tehnice:  

 Lucrările nu trebuie să depăşească 2 pagini, la 1,5 rânduri, cu caractere Times New Roman 12, pe 

suport de hârtie şi electronic (CD); 

  La evaluarea lucrărilor vor fi avute  în vedere următoarele criterii: 

      - încadrarea în cerinţe (tematică şi dimensiuni); 

      - promovarea mesajelor pozitive; 

      - originalitatea mesajului şi subiectului ales; 

      - acurateţea stilului, claritatea limbajului;  

 Lucrările elaborate de participanţii aparţinând minorităţilor vor fi în limba maternă şi vor fi 

traduse în limba română. 

 III. Arte vizuale: destinat  elevilor de gimnaziu şi liceu  

 Condiţii tehnice:  

 Dimensiunea minimă a fotografiilor participante va fi de 1240 X 768 pixeli, format .jpg. 

 Dimensiunea maximă a fotografiilor participante va fi de 8 MB, format jpg.  

 Lucrările fotografice vor fi transmise pe CD sau DVD.  

 În lucrările de artă vizuală vor fi promovate mesaje pozitive evitându-se pe cât posibil cruci, 

seringi, cranii, moartea cu coasa, etc. 

 Secţiuni: 

- pictură – acuarelă, tempera, guaşe, tehnică mixtă - format A3/A4; 

- grafică – tuş, creion - format A3/A4; 

- fotografie 

 IV. Sport: Această secţiune se va desfăşura doar la faza judeţeană.  

 Se organizează la disciplinele înscrise în calendarul competiţional sportiv şcolar.  

 În cadrul competiţiilor sportive şcolare pe diferite ramuri sportive, C.P.E.C.A. Alba va colabora 

cu Direcţia pentru Sport şi Tineret Alba şi Inspectoratul Şcolar Județean Alba, pentru promovarea 

practicării sportului şi mişcării în aer liber ca alternativă la consumul de droguri, vor susţine şi încuraja 

implicarea elevilor la competiţiile şi campionatele sportive locale destinate elevilor şi vor promova prin 

mijloace specifice mesaje antidrog, oferind câştigătorilor, în funcţie de posibilităţi, diplome, plachete şi 

cupe.  

 Pentru asigurarea vizibilităţii vor fi mediatizate în presă evenimentele importante înscrise în 

graficul desfăşurării concursului. 
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 Comisiile de evaluare a lucrărilor de la nivelul judeţean vor fi formate din reprezentanţi ai 

instituţiilor partenere.  

 La evaluarea lucrărilor se va ţine seama de criteriile generale de evaluare menţionate pentru 

fiecare secţiune în parte.  

 Comisiile judeţene de evaluare a lucrărilor pot stabili, pentru departajarea câştigătorilor, şi alte 

criterii de evaluare a lucrărilor participante la secţiunile concursului, cu condiţia ca acestea să fie stabilite 

înainte de începerea evaluării.  

 În cazul lucrărilor colective premiile sunt decernate coordonatorului echipei, ceilalţi membrii 

primind diplome. 

 Nu vor fi evaluate, fiind eliminate din concurs, lucrările care nu respectă condiţiile minimale şi 

obligatorii stipulate în prezentul regulament, precum şi lucrările primite după data de 13 aprilie 2018, 

ora 16
00

.   

 

 Premierea: în limita bugetului alocat, câștigătorii locurilor I, II și III, pe secțiuni și categorii 

de vârstă din cadrul concursului, vor fi primii premii constând în diplome și articole şi echipamente 

sportive. 

 

 Art. 6. „Necenzurat” - un proiect de prevenire a consumului de droguri în şcoli, având la bază 

modelul comprehensiv al influenţei sociale.  

 Desfăşurarea acestuia are în vedere activități ca: implementarea la nivelul judeţului Alba de 

proiecte naţionale şi/sau locale de educaţie nonformală, în vederea dezvoltării personalităţii de tip asertiv 

şi a mecanismelor de coping, necesare în adoptarea deciziilor corecte şi responsabile în legătură cu 

consumul de tutun, alcool, droguri şi substanţe noi cu proprietăţi psihoactive, proiecte adresate elevilor de 

gimnaziu şi  implementarea unor proiecte pilot locale de tip „Şcoala părinţilor” de formare de abilităţi cu 

rol de factori de protecţie în consumul de droguri din cadrul obiectivului specific dezvoltarea rolului 

proactiv al familiilor în viaţa copiilor în vederea formării sau întăririi abilităţilor pentru creşterea 

influenţei factorilor de protecţie (prevenirea în familie). ”Necenzurat” este implementat de către 

specialişti din cadrul CPECA Alba, formaţi la nivel naţional pe acest proiect  şi de către psihologii şcolari 

din cadrul unităţilor de învăţământ formaţi de către formatori autorizaţi din cadrul Agenţiei Naţionale 

Antidrog – Centrul Regional de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba. Specialiştii CPECA Alba 

asigură şi coordonarea şi monitorizarea implementării proiectului în  unităţile de învăţământ.     

 Scopul acestuia este de a dezvolta, în rândul elevilor de 12-14 ani, aptitudini specifice şi resurse 

de care au nevoie pentru a rezista influenţelor sociale, de a înţelege corect cunoştinţele despre droguri si 

efectele lor asupra sănătăţii individuale şi colective.  

 Influenţa socială este cuprinsă în proiecte ca un factor de protecţie în prevenirea consumului de 

droguri.  

 Metodele interactive utilizate sunt axate pe intensificarea abilităţii de a integra relaţiile sociale și 

o puternică reţea socială este antrenată în modul de abordare a drogurilor, a consumului de droguri şi a 

urmărilor acestuia. 

  Beneficiarii direcți sunt adolescenţii cu vârste între 12 şi 14 ani, deoarece aceasta este vârsta 

când adolescenţii pot începe să experimenteze drogurile (în special fumatul, consumul de alcool sau 

consumul de canabis). Vor participa 40 de clase de gimnaziu de la școlile din judeţul Alba, fiind angrenaţi 

un număr de aproximativ 800 elevi, 600 părinţi şi 30 de cadre didactice.  Școlile participante sunt: 

Școala Gimnazială Crăciunelu de Jos, Școala Gimnazială Ciugud, Școala Gimnazială Mihalț, Școala 

Gimnazială Sîntimbru, Școala Gimnazială Săsciori, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia, 

Școala Gimnazială nr.2 Sebeș, Liceul German Sebeș, Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanuˮ Sebeș, 

Colegiul Național „Titu Maiorescu” Aiud,  Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Ciumbrud, 

Școala Gimnazială „Ovidiu Hulea” Aiud, Școala Gimnazială nr. 3 Cugir, Școala Gimnazială „Iosif 

Pervainˮ Cugir, Școala Gimnazială „Singidava” Cugir, Școala Gimnazială Pianu de Sus, Colegiul 

Național „Lucian Blaga” Sebeș, Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Abrud, Liceul „Horea, Cloşca şi 

Crişan” Abrud,  Școala Gimnazială Petrești, Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, Colegiul Tehnic 

„Dorin Pavel” Alba Iulia, Școala Gimnazială „Toma Cocișiu” Blaj, Școala Gimnazială „Ion 

Agârbiceanu” Alba Iulia, Școala Gimnazială „Axente Sever” Aiud, Liceul ,,Corneliu Medrea” Zlatna, 

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alba Iulia, Colegiul Național „I.M. Clain” Blaj, Colegiul National 

„Avram Iancu” Câmpeni, Școala Gimnazială „Nicodim Ganea” Bistra, Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de 

Arieș, Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Simion Stefan” Alba Iulia, Școala Gimnazială „Avram Iancu” 

Alba Iulia, Liceul Teologic Romano Catolic Alba Iulia, Școala Gimnazială „Avram Iancu” Unirea, Liceul 

Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș, Școala Gimnazială Cîmpeni, Liceul cu Program Sportiv „Florin 

Fleșeriuˮ Sebeș, Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Ighiu, Colegiul Național „Bethlen Gaborˮ Aiud, 

Liceul Teoretic Teiuș. 
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Proiectul are o componentă pentru elevi şi una pentru părinţi. Componenta pentru elevi constă în 

parcurgerea a 12 lecţii de câte 1-1,5 ore, săptămânal. Curricula are trei părţi:   

– îmbunătăţirea cunoştinţelor legate de factorii de risc şi de protecţie, concomitent cu construirea 

atitudinilor împotriva consumului;  

– concentrarea asupra abilităţilor, credinţelor şi normelor interpersonale şi asupra informaţiilor 

realiste despre prevalenţă;   

– dezvoltarea abilităţilor intrapersonale, cum ar fi competenţele de coping, rezolvarea de probleme, 

luarea deciziilor şi stabilirea obiectivelor.  

Componenta pentru părinţi include o întâlnire de trei ore, focusată pe: 

– abilităţi generale ale părinţilor de a consolida relaţiile de familie, precum şi de a controla şi 

soluţiona conflictele; 

– abilităţi privind prevenirea consumului de droguri, care vor creşte nivelul cunoştinţelor părinţilor 

despre droguri şi îi vor ajuta să comunice copiilor lor minori atitudinile potrivite şi modelele de 

comportament adecvate cu privire la droguri; 

– abilităţi privind exercitarea rolului de părinţi. 

 Perioada de desfășurare a acestuia este anul şcolar 2017-2018. 

 

 În limita bugetului alocat, vor fi  tipărite materialele necesare implementării proiectului, 

respectiv caietele pentru elevi, ghiduri metodice pentru psihologii şcolari şi specialiştii C.P.E.C.A Alba, 

şi vor fi achiziţionaţi ochelari pentru simularea efectelor induse ale consumului de alcool şi droguri. 

 

CAPITOLUL V -  Dispoziţii finale 

 

 Art. 7. Premiile aferente fiecărei activități vor fi achiziționate în limita bugetului total alocat 

acestui proiect. 

 Art. 8. Prevederile prezentului regulament se aplică în anul 2018. 

 

 

  



 

16 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT Județul Alba  

prin Consiliul Județean Alba și Filiala de Cruce Roșie a Județului Alba,  

în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație sanitară” 

 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 1 februarie 2018; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT Județul 

Alba prin Consiliul Județean Alba și Filiala de Cruce Roșie a Județului Alba, în vederea organizării 

activităților din cadrul Proiectului „Educație sanitară”; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de 

colaborare între UAT Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Filiala de Cruce Roșie a Județului 

Alba, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație sanitară”; 

 - raportul de specialitate nr. 1587/26 ianuarie 2018 comun, al Direcției gestionarea patrimoniului 

și al Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 - adresa nr. 73/22 ianuarie 2018 a Filialei de Cruce Roșie a Județului Alba, înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 1332/23 ianuarie 2018. 

 Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și 

ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 11 lit. e și art. 11 lit. i din Legea nr. 139/1995 a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din 

România, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare între UAT Județul Alba prin Consiliul 

Județean Alba și Filiala de Cruce Roșie a Județului Alba, în vederea organizării activităților din cadrul 

Proiectului „Educație sanitară”,  conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 7500 lei din bugetul local al Județului Alba (sumă care va fi 

prevăzută și aprobată în bugetul Județului Alba pentru anul 2018), pentru desfășurarea activităților din 

cadrul Proiectului „Educație sanitară”.  

 Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea patrimoniului 

şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Filialei de Cruce Roșie a Județului Alba, 

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

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

 

                CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                  Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

Nr. 24 

Alba Iulia, 1 februarie 2018 

  

http://www.cjalba.ro/
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 Anexa la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 24/1 februarie 2018   

     

    ROMÂNIA                                                                                     ROMÂNIA 

 JUDEŢUL ALBA                                                                         JUDEȚUL ALBA      

Consiliul Judeţean Alba                                               Filiala de Cruce Roşie a Județului Alba 

Nr.______din_________                     Nr. _______din_________   

 

PROTOCOL DE COLABORARE 

  

 În vederea îndeplinirii misiunii sale, proiectele desfășurate de Societatea Națională de Cruce 

Roșie din România vizează cele 4 domenii cheie definite ca prioritare de Strategia 2010 a Federației 

Internaționale, și anume: pregătirea împotriva dezastrelor, răspunsul în caz de dezastru, sănătate și 

bunăstare socială, difuzarea valorilor umanitare și a Principiilor Fundamentale ale Mișcării: umanitate, 

imparțialitate, neutralitate, independență, voluntariat și independență. 

Cu o tradiție de 55 de ani concursul pentru sănătate și prim ajutor „Sanitarii pricepuți” din cadrul 

Proiectului „Educație sanitară”, organizat de Societatea Națională de Cruce Roșie din România, prin 

filialele județene, are ca obiectiv principal însuşirea, de către elevi, a cunoştinţelor de bază privind 

prevenirea accidentelor şi a deprinderilor practice pentru acordarea corectă a primului ajutor de bază - 

„efectuarea unor acţiuni salvatoare de viaţă unor persoane care au suferit o accidentare sau îmbolnăvire 

acută, de către persoane fără pregătire medicală, fără utilizarea unor echipamente specifice acestui scopˮ 

(Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii). 

 Proiectul vizează, conform art. 11 lit. i din Legea nr. 139/1995 a Societăţii Naţionale de Cruce 

Roşie din România, cu modificările și completările ulterioare,  încheierea de convenţii de colaborare şi 

alcătuirea de programe de acţiune comune cu alte societăţi sau asociaţii care desfăşoară activităţi 

umanitare, cu societăţi comerciale, cu ministere şi alte instituţii de specialitate ale administraţiei publice 

centrale şi locale, în vederea realizării misiunii sale umanitare, colaborare prevăzută și de art. 91 alin. 1 

lit. e raportat la alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 UAT Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion 

I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, CUI 4562583, reprezentat legal prin domnul Ion DUMITREL – 

preşedinte, în calitate de partener, pe de o parte,  

 și 

 Filiala de Cruce Roşie a Județului Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. București, nr. 

16, județul Alba, CIF 4765812, reprezentată legal prin dl. Adrian Ionel DUȘA – director, în calitate de 

partener, pe de altă parte, au convenit încheierea prezentului protocol de colaborare  

 

au convenit încheierea prezentului protocol de colaborare  

 

Art. 1. -  OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE 

 (1) Organizarea în anul 2018, în unitățile școlare din județul Alba, a activităților din cadrul 

Proiectului „Educație sanitarăˮ pentru însușirea cunoştinţelor de bază privind prevenirea accidentelor şi a 

deprinderilor practice pentru acordarea corectă a primului ajutor de bază adresate elevilor din județul 

Alba, activități prevăzute în Regulamentul de desfășurare a acestui proiect - anexă la prezentul protocol. 

(2) Dezvoltarea nivelului de pregătire a elevilor în vederea metodelor de acordare corectă a 

primului ajutor de bază. 

(3) Creşterea nivelului de implicare a elevilor în activităţi de păstrare și îmbunătățire a sănătății 

fizice. 

(4) Dezvoltarea sentimentului solidarității umane față de cei aflați în suferință 

(5) Optimizarea sistemului de comunicare reală şi eficientă între şcoală, autorităţi şi familie 

pentru prevenirea accidentelor și promovarea unei vieți sănătoase, prin implicarea tuturor factorilor 

educaţionali. 

(6) Prezentul Protocol de colaborare stabileşte cadrul de colaborare între parteneri în vederea 

îndeplinirii scopurilor prezentului Protocol. Activităţile și contribuția fiecărei părți sunt definite în 

prezentul Protocol de colaborare. 

Art. 2. -  SCOPUL PROTOCOLULUI   

 Prezentul Protocol are ca scop promovarea instruirii în domeniile: prim ajutor și educație pentru 

sănătate în rândul elevilor din judeţul Alba. 
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Art. 3. -  DURATA PROTOCOLULUI   

 Prezentul Protocol intră în vigoare la data aprobării acestuia prin hotărâre a Consiliului Județean 

Alba, și expiră la data de 31 iulie 2018. 

Art. 4. – SURSA FONDURILOR 

Bugetul estimativ al acestui proiect este de maxim 7500 lei. Fondurile necesare finanțării acestui 

proiect provin din bugetul local al Județului Alba.  

 

Art. 5. - RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR 

     (1) Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba 

 va suporta, în limita bugetului alocat, cheltuielile legate de achiziționarea articolelor necesare 

pentru premierea participanților și a câștigătorilor concursului din cadrul proiectului (articole și 

echipamente sportive); 

 va asigura promovarea activităților din cadrul proiectului în mass media și pe site-ul propriu; 

 va asigura, prin responsabilul desemnat, sprijinul de specialitate în organizarea și derularea 

activităților și a festivității de premiere. 

     (2) Filiala de Cruce Roşie a Județului Alba, 

 va avea întreaga responsabilitate cu privire la organizarea și desfășurarea activităților din 

cadrul proiectului; 

 va obține, anterior desfășurării activităților din cadrul Protocolului, acordul scris din partea 

Inspectoratului Școlar Județean Alba,  pentru desfășurarea în unitățile școlare din județul Alba a 

activităților al căror obiect îl constituie prezentul Protocol; 

 va asigura promovarea în mass media și pe site-ul propriu a activităților din cadrul proiectului; 

 va elabora un Regulament de desfășurare a activităților și a festivității de premiere; 

 va elabora un raport de activitate final, referitor la data și locul desfășurării, număr de 

participanți, rezultate etc. 

Art. 6. – CONFLICTUL DE INTERESE 

  Părţile se obligă să ia toate precauţiile necesare pentru a evita orice conflict de interese şi vor 

trebui să informeze partenerul imediat despre orice situaţie care conduce sau poate conduce la apariţia 

unui asemenea conflict de interese. 

Art. 7. – AMENDAREA PROTOCOLULUI  DE COLABORARE 

(1) Orice modificare a Protocolului de colaborare trebuie făcută în scris, printr-un amendament 

care trebuie acceptat de cealaltă Parte.  

(2) Partea care solicită modificarea trebuie să informeze cealaltă parte cu cel puţin 10 zile înainte 

de data la care se doreşte intrarea în vigoare a amendamentului, cu excepţia cazurilor foarte bine 

justificate. 

Art. 8. – RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR  

(1) Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-l execute întocmai și cu 

bună credință.  

(2) Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui Protocol. 

Art. 9. – FORȚA MAJORĂ 

Prin forță majoră părțile înțeleg împrejurarea imprevizibilă și de neînlăturat care face imposibilă 

executarea obligațiilor asumate de către oricare parte și care exonerează de răspundere partea care o 

invocă, cu condiția ca aceasta să fie lipsită de culpă. 

  Încheiat la Alba Iulia în 4 (patru) exemplare originale în limba română.  

 

             Judeţul Alba, prin                                                                      Filiala de Cruce Roşie a 

        Consiliul Județean Alba                    Județului Alba 

        

               Președinte,                                                           Director, 

            Ion DUMITREL                                                                             Adrian Ionel DUȘA 

                                               

             Director executiv, 

         Marian Florin AITAI 

      

             Director executiv,       

                 Ioan BODEA                       
  

               Vizat C.F.P.P.  

        Consilier juridic           

  

http://www.cjalba.ro/
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Anexa la Protocolul de colaborare 

 

 

REGULAMENT 

   de desfășurare a activităților din cadrul  

Proiectului „Educație sanitară” 

 

CAPITOLUL I – Dispoziţii generale 

Art. 1.  
Concursul pentru sănătate și prim ajutor „Sanitarii pricepuți” din cadrul Proiectului „Educație 

sanitară”, organizat de Societatea Națională de Cruce Roșie din România, prin filialele județene, este 

singurul concurs pentru sănătate și prim ajutor care se desfășoară în școlile din România. Este un concurs 

cu tradiție, care se desfășoară în școlile din România din anul 1962.  

Concursul se adresează elevilor din ciclul gimnazial şi liceal cu scopul de a promova instruirea in 

domeniile: primul ajutor şi educaţie pentru sănătate, şi vizează: însuşirea cunoştinţelor de bază despre 

prevenirea accidentelor şi a deprinderilor practice pentru acordarea corectă a primului ajutor de bază, 

dezvoltarea sentimentului solidarităţii umane faţă de cei aflaţi în suferinţă, păstrarea şi îmbunătăţirea 

sănătăţii fizice și morale , promovarea ocrotirii mediului înconjurător. 

 Deoarece, cel mai important factor de prevenire a accidentelor în rândul tinerilor îl reprezintă 

factorul educaţional, în procesul de educaţie a devenit foarte importantă implicarea cât mai multor factori 

- familie, şcoală, autorităţi, mass-media.  

 În acest sens, proiectul îşi propune realizarea unor activităţi concrete în plan local, desfăşurate în 

colaborare cu alte instituții ale statului, cu atribuţii sau preocupări în domeniul prevenirii accidentelor și a 

însușirii deprinderilor practice pentru acordarea corectă a primului ajutor de bază, precum şi prin 

angrenarea nemijlocită a tinerilor şi a familiilor acestora în activităţi educativ-preventive.  

 

CAPITOLUL II – Cadrul legal 

Art. 2.   
Potrivit prevederilor art. 11 lit. e raportat la prevederile art. 11 lit. i din Legea nr. 139/1995 a 

Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, cu modificările și completările ulterioare,  una din 

atribuțiile principale ale acesteia este să promoveze participarea copiilor şi a tinerilor la activităţile 

specific, precum și încheierea de convenţii de colaborare şi alcătuirea de programe de acţiune comune cu 

alte societăţi sau asociaţii care desfăşoară activităţi umanitare, cu societăţi comerciale, cu ministere şi alte 

instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, în vederea realizării misiunii sale 

umanitare.  

Art. 3.  

Potrivit prevederilor art. 91 alin. 1 lit. e și alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul județean are atribuții 

privind cooperarea interinstituțională, în exercitarea acestor atribuții, hotărând cooperarea sau asocierea 

cu persoane juridice române ori străine, inclusiv perteneri din societatea civilă, în vederea finanțării și 

realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public județean. 

 

CAPITOLUL III – Alocarea resurselor financiare 

Art. 4.  

Suma aferentă realizării proiectului se va aloca din bugetul local al Judeţului Alba.  

 

CAPITOLUL IV – Locul şi perioada desfăşurării proiectului 

Art. 5.   
Județul Alba, în perioada martie-iulie 2018. 

 

CAPITOLUL V – Activitățile din cadrul proiectului 

 

Art. 6. 

 Proiectul „Educație sanitară” constă în desfășurarea concursului „Sanitarii pricepuți”, concurs la 

care poate participa, benevol, orice elev din învăţământul gimnazial şi liceal 

Art. 7.  
Activitățile din cadrul Proiectului „Educație sanitară” se vor desfășura în conformitate cu 

prevederile Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru sănătate și prim 

ajutor „Sanitarii pricepuți” nr. 299/2013, elaborat de Societatea Națională de Cruce Roșie,  împreună cu 

Ministerul Sănătății, Ministerul Educației Naționale și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență 

din România. 
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Art. 8. Concursul se desfășoară anual, pe etape:  

 Etapa pe şcoală: fiecare unitate şcolară unde elevii s-au pregătit în cadrul cercului „Sanitarii 

pricepuţi” şi care este interesată să participe la competiţie, organizează selecţia membrilor echipajului: 6 

elevi ( 5 membri în echipaj + 1 rezervă) care va reprezenta şcoala la etapele superioare.  

 Etapa pe localitate: În funcţie de numărul şcolilor participante, minimum 6, se pot organiza, 

premergător etapei pe zonă, în zilele libere, etape pe localitate. Acestea vor fi organizate de către 

subfiliala locală a Crucii Roşii Române, în colaborare cu conducerea şcolilor participante şi autorităţile 

locale, organele sanitare locale şi Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă.  

 Etapa pe judeţ: se organizează în perioada 20 - 31 mai, de către filiala judeţeană a Crucii Roşii 

Române, în colaborare cu Autorităţile Publice partenere. Participă echipajele clasate pe locul I la etapa pe 

localitate.  

 Etapa naţională: se adresează ciclului gimnazial şi liceal şi se organizează anual, alternativ pentru 

fiecare ciclu de învăţământ: gimnazial/liceal, în vacanţa de vară, de către Societatea Naţională de Cruce 

Roşie din România, în colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Sănătăţii şi Inspectoralul 

General pentru Situaţii de Urgenţă. Participă echipajele câştigătoare ale locului I la etapa judeţeană din 

ciclul pentru care are loc etapa naţională.  

Art. 9. La toate etapele concursului, participanții vor susține 2 probe, teoretică și practică. 

Proba teoretică: la toate etapele concursului, se organizează o testare stabilită de juriul 

concursului, pe baza tematicii orientative din Regulament. 

Proba practică: trebuie executată de membri întregului echipaj şi va cuprinde inclusiv predarea 

accidentatului serviciilor specializate.  

 

Punctajul final va fi constituit din însumarea punctajului obţinut la proba teoretică şi punctajul 

acordat de fiecare membru al juriului, inclusiv preşedintele juriului, la proba practică. Clasamentul se va 

întocmi în ordinea descrescătoare a mediilor. În cazul în care există medii egale, departajarea se va face 

pe baza punctajului obţinut la proba practică. 

Echipajele care întrunesc acelaşi punctaj şi la proba teoretică şi la cea practică, se clasifică pe 

acelaşi loc. 

Pentru echipajele clasate pe primele 6 locuri la medii egale, departajarea se va face printr-o probă 

de baraj, exclusiv practică, care să reprezinte, totodată, şi o demonstraţie pentru ceilalţi participanţi. 

Această probă va cuprinde o intervenţie de prim ajutor în cazul unui accident colectiv (3 - 4 

victime). Anunţarea rezultatelor finale se va face în timpul festivităţii de premiere. 

 

Responsabili activitate: Serviciul turism, cultură, tineret, sport și învățământ din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, Crucea Roșie Română Filiala Alba și Inspectoratul Școlar 

Județean Alba. 

 

Echipajele participante vor primi premii constând în tricouri personalizate, șepci personalizate și 

produse igienico-sanitare. De asemenea, echipajele câștigătoare vor fi premiate cu medalii, diplome și 

cupe.  

 

CAPITOLUL VI -  Dispoziţii finale 

Art. 10.  

Premiile aferente proiectului se vor achiziționa în limita bugetului total alocat acestui proiect. 

Art. 11.  
Prevederile prezentului regulament se aplică în anul 2018. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT Județul Alba  

prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea”  

al Județului Alba, în vederea organizării activităților din cadrul  

Proiectului „Prietenii pompierilor” 

 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 1 februarie 2018; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT Județul 

Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului 

Alba, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Prietenii pompierilor”; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de 

colaborare între UAT Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul pentru Situații de 

Urgență „Unirea” al Județului Alba, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Prietenii 

pompierilor”; 

 - raportul de specialitate nr. 1588/26 ianuarie 2018 comun, al Direcției gestionarea patrimoniului 

și al Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- adresa nr. 400765/19 ianuarie 2018 a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 1192/22 ianuarie 2018; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și 

ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și 

mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 36 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - art. 55 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare între UAT Județul Alba prin Consiliul 

Județean Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba, în vederea 

organizării activităților din cadrul Proiectului „Prietenii pompierilor”, conform anexei - parte integrantă 

a prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 10000 lei din bugetul local al Județului Alba (sumă care va fi 

prevăzută și aprobată în bugetul Județului Alba pentru anul 2018), pentru desfășurarea activităților din 

cadrul Proiectului „Prietenii pompierilor”.  

 Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea patrimoniului 

şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Inspectoratului pentru Situații de Urgență 

„Unirea” al Județului Alba, Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului și 

Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                  Vasile BUMBU   

 

Nr. 25 

Alba Iulia, 1 februarie 2018  

http://www.cjalba.ro/
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Anexa la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 25/1 februarie 2018   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOL DE COLABORARE 

 

 Necesitatea organizării unor activități extracuriculare în domeniul apărării împotriva incendiilor și 

protecției civile, cu caracter educativ, tehnico-aplicativ și sportiv este determinată de importanța 

cunoașterii factorilor de  

risc potențial generatori de situații de urgență sau dezastre la care este expusă comunitatea din care face 

parte, adoptarea unui comportament adecvat și cunoașterea modului de acțiune în cazul iminenței 

producerii sau al apariției unei situații de urgență ori dezastru.  

 Proiectul având ca domeniu apărarea împotriva incendiilor și protecției civile, cu caracter 

educativ, tehnico-aplicativ și sportiv în rândul elevilor, intitulat „Prietenii pompierilor” vizează 

consolidarea unui parteneriat, bazat pe încredere şi transparenţă, între autorităţile publice şi inspectoratele 

pentru situații de urgență, în baza art. 36 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale art. 55 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a art. 91 alin. 1 lit. e raportat la alin. 6 

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

ulterioare. 

  

Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, cu sediul în Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 

1, județul Alba, CUI 4562583, reprezentat legal prin Ion DUMITREL – preşedinte, în calitate de 

partener, 

pe de o parte,  

 și 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba, cu sediul în Alba Iulia, 

str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 10, județul Alba, CUI 4331376, reprezentat legal prin colonel Cornel 

OPRIȘA –Inspector Șef, în calitate de partener, pe de altă parte, 

au convenit încheierea prezentului protocol de colaborare  

Art. 1. -  OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE 

 (1) Organizarea în anul 2018 la nivelul județului Alba, a activităților din cadrul Proiectului 

„Prietenii pompierilor” pentru dezvoltarea capacităților de înțelegere și de apreciere a pericolelor generate 

de situațiile de urgență pentru viață și mediu precum și promovarea atitudinilor și comportamentelor 

corespunzătoare în rândul elevilor, din județul Alba, activități prevăzute în Regulamentul de desfășurare 

al acestui Proiect  - anexă la prezentul protocol. 

(2) Formarea și dezvoltarea unor trăsături moral volitive, cum sunt inițiativa, spiritul de echipă, 

curajul, disciplina și spiritul de fair-play. 

(3) Dezvoltarea capacității de percepție a protecției civile ca ansamblu de activități cu caracter 

exclusiv umanitar. 

(4) Dezvoltarea atitudinii de solidaritate și de implicare voluntară în acțiunile de prevenire și de 

intervenție în situații de urgență sau dezastre. 

(5) Prezentul Protocol de colaborare stabileşte cadrul de colaborare între parteneri în vederea 

îndeplinirii scopurilor prezentului Protocol. Activităţile și contribuția fiecărei părți sunt definite în 

prezentul Protocol de colaborare. 

Art. 2. -  SCOPUL PROTOCOLULUI 

 Prezentul Protocol are ca scop asigurarea pregătirii unitare la nivel județean a elevilor din 

învățământul gimnazial și liceal pentru formarea unui comportament adecvat în cazul producerii 

situațiilor de urgență. 

Art.  3. -  DURATA PROTOCOLULUI 

 Prezentul Protocol intră în vigoare la data aprobării acestuia prin hotărâre a Consiliului Județean 

Alba, și expiră la data de 30 iulie 2018. 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

Consiliul Judeţean Alba 

Nr.______din_________ 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

Inspectoratul pentru Situații de 

Urgență “Unirea” al Județului Alba 

Nr. _______din_________   
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Art. 4. - SURSA FONDURILOR 

Bugetul estimativ al acestui proiect este de maxim 10000 lei. Fondurile necesare finanțării acestui 

proiect provin din contribuția Județului Alba.  

Art. 5. - RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR 

     (1) Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba:  

 va suporta, în limita bugetului alocat, cheltuielile legate de achiziționarea articolelor necesare 

pentru premierea participanților, precum și a celor legate de achiziționarea de apă și dulciuri, pentru buna 

desfășurare a activităților din cadrul proiectului; 

 va asigura promovarea activităților din cadrul proiectului în mass media și pe site-ul propriu; 

 va asigura, prin responsabilul desemnat, sprijinul de specialitate în organizarea și derularea 

activităților și a festivității de premiere. 

     (2) Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba: 

 va avea întreaga responsabilitate cu privire la organizarea și desfășurarea activităților din cadrul 

proiectului; 

 va obține, anterior desfășurării activităților din cadrul Protocolului, acordul scris din partea 

Inspectoratului Școlar Județean Alba,  pentru desfășurarea în unitățile școlare din județul Alba a 

activităților al căror obiect îl constituie prezentul Protocol; 

 va asigura promovarea în mass media și pe site-ul propriu a activităților din cadrul proiectului; 

 va elabora un Regulament de desfășurare a activităților și a festivității de premiere; 

 va elabora un raport de activitate final, referitor la data și locul desfășurării, număr de participanți, 

rezultate etc. 

Art. 6. - CONFLICTUL DE INTERESE 

Părţile se obliga să ia toate precauţiile necesare pentru a evita orice conflict de interese şi va 

trebui să informeze partea parteneră imediat despre orice situaţie care conduce sau poate conduce la 

apariţia unui asemenea conflict de interese.  

Art. 7. - AMENDAREA PROTOCOLULUI  DE COLABORARE 

(1) Orice modificare a Protocolului de colaborare trebuie făcută în scris, printr-un amendament 

care trebuie acceptat de cealaltă parte.  

(2) Partea care solicită modificarea trebuie să informeze cealaltă parte cu cel puţin 10 zile înainte 

de data la care se doreşte intrarea în vigoare a amendamentului, cu excepţia cazurilor foarte bine 

justificate. 

Art. 8. - RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR 

(1) Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-l execute întocmai și cu 

bună credință.  

(2) Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui Protocol. 

Art. 9. - FORȚA MAJORĂ 

Prin forță majoră părțile înțeleg împrejurarea imprevizibilă și de neînlăturat care face imposibilă 

executarea obligațiilor asumate de către oricare parte și care exonerează de răspundere partea care o 

invocă, cu condiția ca aceasta să fie lipsită de culpă. 

 

  Prezentul document se întocmește în 2 (două) exemplare originale. 

 

           Judeţul Alba, prin                              Inspectoratul pentru Situații de Urgență  

        Consiliul Județean Alba                                                      „Unirea” al Județului Alba                        

 

                 Președinte                                            Inspector Șef  

            Ion DUMITREL                                                           Colonel dr. Cornel OPRIȘA                                                                       

 

            Director executiv, 

       Marian Florin AITAI 

 

               Director executiv,  

                   Ioan BODEA     

    

                Vizat C.F.P.            

     

              Consilier juridic            

  

http://www.cjalba.ro/
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Anexa la Protocolul de colaborare    

 

 

 

REGULAMENT 

   de desfășurare a Proiectului „Prietenii pompierilor” 
 

 

 

CAPITOLUL I – Dispoziţii generale 

 

Art. 1.   
Dat fiind faptul că în ultima perioadă incendiile înregistrate pe raza judeţului Alba şi la nivelul 

întregii ţări au evidenţiat o creştere semnificativă, se consideră necesară organizarea unor activităţi 

extracurriculare  în domeniul apărării împotriva incendiilor și protecției civile. Urmările acestora sunt, de 

cele mai multe ori, fatale, pierzându-se prematur vieţi omeneşti, definitiv sau temporar capacitatea de 

muncă, precum şi importante pagube materiale.  

 Nesupravegherea copiilor de către persoanele responsabile, asociată cu natura impulsivă şi 

energică a copiilor şi, totodată, lipsa unei educaţii adecvate în domeniul apărării împotriva incendiilor și 

protecției civile, sunt cauze care pot conduce la producerea unor reale tragedii. 

Deoarece, cel mai important factor de prevenire al situațiilor de urgență ori dezastrelor în rândul 

elevilor îl reprezintă factorul educaţional, în procesul de educaţie a devenit foarte importantă implicarea 

cât mai multor factori - familie, şcoală, autorităţi, mass-media.  

În acest sens, proiectul îşi propune realizarea unor activităţi concrete în plan local, desfăşurate în 

colaborare cu alte instituții ale statului, cu atribuţii sau preocupări în domeniul apărării împotriva 

incendiilor și protecției civile, precum şi prin angrenarea nemijlocită a tinerilor şi a familiilor acestora în 

activităţi educativ-preventive. Prin aceasta se urmăreşte monitorizarea permanentă a cauzelor care 

determină pierderea de vieţi omeneşti, printr-o acţiune comună şi coerentă a părţilor implicate încă de la 

cele mai fragede vârste. 

 

CAPITOLUL II – Cadrul legal 

 

Art. 2. 

(1) Potrivit prevederilor art. 36 alin. 1 din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, informarea şi educarea preventivă a populaţiei 

privind protecţia civilă sunt obligatorii şi se asigură prin: instituţiile de învăţământ şi educaţie de toate 

gradele, mijloacele de informare în masă şi serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă. 

(2) Potrivit prevederilor art. 55 alin.1 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, anual se organizează concursuri ale cercurilor de 

elevi „Prietenii pompierilor”. 

(3) Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 3825/2013 privind aprobarea regulamentelor 

concursurilor naționale „Prietenii pompierilor” și „Cu viața mea apăr viața”. 

Art. 3.  
Potrivit art. 91 alin. 1 lit. e și alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul județean are atribuții privind cooperarea 

interinstituțională, în exercitarea acestor atribuții, hotărând cooperarea sau asocierea cu persoane juridice 

române ori străine, inclusiv perteneri din societatea civilă, în vederea finanțării și realizării în comun a 

unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public județean. 

 

CAPITOLUL III – alocarea resurselor financiare 

 

Art. 4.  

Suma aferentă realizării proiectului se va aloca din bugetul local al Judeţului Alba.  

 

 

 

CAPITOLUL IV – Locul şi perioada desfăşurării proiectului 

 

Art. 5.   
Județul Alba, în perioada mai-iulie 2018. 
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CAPITOLUL V – Activitățile din cadrul proiectului 

 

Art. 6.   

Concurs cu caracter educativ, tehnico-aplicativ și sportiv în domeniul apărării împotriva 

incendiilor „Prietenii pompierilor”- etapa județeană : 

 

Fiecare echipaj este format din un comandant, 8 concurenți și 1 rezervă, poate fi constituit exclusiv 

din băieți, exclusiv din fete sau mixte, cu vârsta elevilor cuprinsă între 11 și 15 ani, împliniți în anul 

calendaristic în care se desfășoară concursul. 

Concursul cuprinde următoarele probe: teoretică, pista cu obstacole, ştafeta de 400 m cu obstacole.  

Participanții, în funcție de locurile obținute, vor fi premiați cu diplome, medalii, cupe, materiale și 

echipamente sportive. 

Loc de desfăşurare:  Stadionul Municipal „Cetate” din Alba Iulia. 

Responsabili activitate: Serviciul Turism, Cultură, Tineret, Sport și Învățământ din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, Serviciul Pregătire pentru Intervenție și Reziliența 

Comunităților din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al județului Alba. 

 

Art. 7.  
Concursul cu tematică de protecție civilă „Cu viața mea apăr viața” – etapa județeană:   

                            

Fiecare echipaj participant la concurs este format din 4 elevi și conducătorul echipajului (cadrul 

didactic coordonator). Echipajele pot fi de băieți/mixte sau de fete având vârsta cuprinsă între 10 și 15 ani 

pentru clasele V-VIII, respectiv între 15-18 ani pentru clasele IX-XI, împliniți în anul calendaristic 

desfășurării concursului.  

Concursul cuprinde următoarele probe: teoretică, „Deplasarea cu masca pe figură într-un raion cu 

obstacole, contaminat”, „Transportul asistat al unui accidentat aşezat pe targă, pe distanţa de 50 m”. 

Participanții, în funcție de locurile obținute, vor fi premiați cu diplome, medalii, cupe, materiale și 

echipamente sportive. 

Loc de desfăşurare:  Stadionul Municipal „Cetate” din Alba Iulia. 

Responsabili activitate: Serviciul Turism, Cultură, Tineret, Sport și Învățământ din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, Serviciul Pregătire pentru Intervenție și Reziliența 

Comunităților din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al județului Alba. 

 

CAPITOLUL VI -  Dispoziţii finale 

 

Art. 8.  

Premiile aferente fiecărei activități se vor achiziționa în limita bugetului total alocat acestui 

proiect. 

Art. 9.  

La toate activitățile desfășurate în aer liber, elevii vor primi apă plată și dulciuri. 

Art. 10.  
Prevederile prezentului regulament se aplică în anul 2018. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT Județul Alba  

prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba,  

în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație rutieră” 

 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 1 februarie 2018; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT Județul 

Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba, în vederea organizării 

activităților din cadrul Proiectului „Educație rutieră”; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de 

colaborare între UAT Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean 

Alba, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație rutieră”; 

 - raportul de specialitate nr. 1589/26 ianuarie 2018 comun, al Direcției gestionarea patrimoniului 

și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- adresa nr. 148.539/22 ianuarie 2018 a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 1310/23 ianuarie 2018; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și 

ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și 

mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 124 lit. a, art. 124 lit. d și art. 128 alin. 1 lit. i din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația 

pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare între Județul Alba prin Consiliul 

Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba, în vederea organizării activităților din cadrul 

Proiectului „Educație rutieră”,  conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Se alocă suma de 12000 lei din bugetul local al Județului Alba (sumă care va fi prevăzută 

și aprobată în bugetul Județului Alba pentru anul 2018), pentru desfășurarea activităților din cadrul 

Proiectului „Educație rutieră”. 

 Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Inspectoratului de Poliție Județean Alba, 

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

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

Nr. 26 

Alba Iulia, 1 februarie 2018  
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Anexa la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 26/1 februarie2018 

 

        ROMÂNIA                                                                                    ROMÂNIA 

    JUDEŢUL ALBA                                                                         JUDEȚUL ALBA      

Consiliul Judeţean Alba                                                 Inspectoratul de Poliție Județean Alba 

Nr.______din_________      Nr. _______din_________   

 

PROTOCOL DE COLABORARE 

 

 Necesitatea organizării unor activităţi extracurriculare de educaţie rutieră a fost determinată în 

primul rând de faptul că în ultima perioadă, accidentele de circulaţie înregistrate pe raza judeţului Alba şi 

la nivelul întregii ţări, au evidenţiat o creştere semnificativă, în urma cărora, se pierd prematur vieţi 

omeneşti, se pierde definitiv sau temporar capacitatea de muncă, rezultând şi importante pagube 

materiale.  

 Proiectul de prevenire a accidentelor rutiere în rândul preșcolarilor și elevilor, intitulat „Educație 

rutieră” vizează consolidarea unui parteneriat, bazat pe încredere şi transparenţă, între autorităţile publice 

şi unităţile de poliţie, în baza art. 3 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 

Române, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 91 alin. 1 lit. e coroborat cu alin. 6 

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

ulterioare. 

  

 UAT Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion 

I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, CUI 4562583, reprezentat legal prin domnul Ion DUMITREL – 

preşedinte, în calitate de partener, 

pe de o parte,  

 și 

 Inspectoratul de Poliție Județean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Piaţa Ion I.C. 

Brătianu, nr. 2, județul Alba, CUI 4331058, reprezentat legal prin domnul comisar șef de poliție Ioan – 

Sorin CIOANCĂ – împuternicit șef al inspectoratului, în calitate de partener pe de altă parte,  

 au convenit încheierea prezentului protocol de colaborare  

Art. 1. -  Obiectul Protocolului de colaborare 

 (1) Obiectul Protocolului de colaborare îl constituie: 

 a.) Organizarea în anul 2018, în unitățile școlare din județul Alba, inclusiv grădinițe, a 

activităților din cadrul Proiectului „Educație rutieră” pentru prevenirea accidentelor rutiere, adresate 

preșcolarilor și elevilor din județul Alba, activități prevăzute în Regulamentul de desfășurare a acestui 

proiect - anexă la prezentul protocol. 

 b.) Dezvoltarea nivelului de pregătire a preşcolarilor şi elevilor în vederea adoptării unui 

comportament bazat pe respectarea regulilor de circulaţie. 

 c.) Creşterea nivelului de implicare a elevilor în activităţi de prevenire a accidentelor rutiere. 

 d.) Optimizarea sistemului de comunicare reală şi eficientă între şcoală, autorităţi şi familie pentru 

prevenirea accidentelor rutiere, prin implicarea tuturor factorilor educaţionali. 

 (2) Prezentul Protocol de colaborare stabileşte cadrul de colaborare între parteneri în vederea 

îndeplinirii scopurilor prezentului Protocol. Activităţile și contribuția fiecărei părți sunt definite în 

prezentul Protocol de colaborare. 

Art. 2. -  Scopul Protocolului de colaborare 

  Prezentul Protocol de colaborare are ca scop prevenirea accidentelor rutiere în rândul 

preşcolarilor şi elevilor din judeţul Alba. 

Art. 3. -  Durata Protocolului de colaborare 

  Prezentul Protocol de colaborare intră în vigoare la data aprobării acestuia prin hotărâre a 

Consiliului Județean Alba și expiră la data de 30 iulie 2018. 

Art. 4. - Sursa fondurilor 

 Bugetul estimativ al acestui proiect este de 12000 lei. Fondurile necesare finanțării acestui proiect 

provin din bugetul local al Județului Alba.  

Art. 5. - Responsabilitățile părților 

     (1) UAT Județul Alba prin Consiliul Județean Alba  

  va suporta, în limita bugetului alocat, cheltuielile legate de achiziționarea articolelor necesare 

pentru premierea participanților (echipamente IT şi birotică, articole şi echipamente sportive, furnituri 

birou şi articole şcolare), precum și a celor legate de achiziționarea de apă și dulciuri, pentru buna 

desfășurare a activităților din cadrul proiectului; 

  va asigura promovarea activităților din cadrul proiectului în mass media și pe site-ul propriu; 

http://www.cjalba.ro/
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  va asigura, prin responsabilul desemnat, sprijinul de specialitate în organizarea și derularea 

activităților și a festivității de premiere. 

      (2) Inspectoratul de Poliție județean Alba  

  va avea întreaga responsabilitate cu privire la organizarea și desfășurarea activităților din 

cadrul proiectului; 

  va obține, anterior desfășurării activităților din cadrul Protocolului, acordul scris din partea 

Inspectoratului Școlar Județean Alba,  pentru desfășurarea în unitățile școlare din județul Alba a 

activităților al căror obiect îl constituie prezentul Protocol; 

  va asigura promovarea în mass media și pe site-ul propriu a activităților din cadrul proiectului; 

  va elabora un Regulament de desfășurare a activităților și a festivității de premiere; 

  va elabora un raport de activitate final, referitor la data și locul desfășurării, număr de 

participanți, rezultate etc. 

Art. 6. - Conflictul de interese 

  Părţile se obligă să ia toate precauţiile necesare pentru a evita orice conflict de interese şi vor 

trebui să informeze partenerul imediat despre orice situaţie care conduce sau poate conduce la apariţia 

unui asemenea conflict de interese. 

Art. 7. - Amendarea Protocolului de colaborare 

 (1) Orice modificare a Protocolului de colaborare trebuie făcută în scris, printr-un amendament 

care trebuie acceptat de cealaltă parte.  

 (2) Partea care solicită modificarea trebuie să informeze cealaltă parte cu cel puţin 10 zile înainte 

de data la care se doreşte intrarea în vigoare a amendamentului, cu excepţia cazurilor foarte bine 

justificate. 

Art. 8. - Răspunderea părților 

 (1) Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-l execute întocmai și cu 

bună credință. 

 (2) Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui Protocol.  

Art. 9. - Forța majoră 

 Prin forță majoră părțile înțeleg împrejurarea imprevizibilă și de neînlăturat care face imposibilă 

executarea obligațiilor asumate de către oricare parte și care exonerează de răspundere partea care o 

invocă, cu condiția ca aceasta să fie lipsită de culpă. 

  Încheiat la Alba Iulia în 2 (două) exemplare originale în limba română. 

 

 

          UAT Judeţul Alba prin                                 Inspectoratul de Poliție Județean Alba 

        Consiliul Județean Alba                        

 

                 Președinte                           Împuternicit Șef al Inspectoratului 

            Ion DUMITREL                                                                 Comisar șef de poliție 

                  Ioan-  Sorin CIOANCĂ                                                                       

                Vicepreşedinte,  

           Alin Florin CUCUI 

 

     Director executiv, 

                Marian AITAI      

 

               Director executiv,                           Vizat, 

                   Ioan BODEA                          Consilier juridic         
                                                                                                          Subcomisar de poliție 

                 Vizat C.F.P.P.                                                                   Ioana MUNTEAN 

                

              Consilier juridic                
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                      Anexa la Protocolul de colaborare                                                                                          
   

 

 

REGULAMENT 

   de desfășurare a activităților din cadrul  

Proiectului „Educație rutieră” 

 

 

 

CAPITOLUL I – Dispoziţii generale 

 

 Art. 1.  Dat fiind faptul că în ultima perioadă accidentele de circulaţie înregistrate pe raza 

judeţului Alba şi la nivelul întregii ţări au evidenţiat o creştere semnificativă, se consideră necesară 

organizarea unor activităţi extracurriculare de educaţie rutieră. Urmările acestora sunt, de cele mai multe 

ori, fatale, pierzându-se prematur vieţi omeneşti, definitiv sau temporar capacitatea de muncă, precum şi 

importante pagube materiale.  

 Nesupravegherea copiilor de către persoanele responsabile, asociată cu natura impulsivă şi 

energică a copiilor şi, totodată, lipsa unei educaţii rutiere adecvate în rândul acestora, sunt factori care pot 

conduce la producerea unor reale tragedii. 

 Deoarece, cel mai important factor de prevenire a accidentelor rutiere în rândul tinerilor îl 

reprezintă factorul educaţional, în procesul de educaţie a devenit foarte importantă implicarea cât mai 

multor factori - familie, şcoală, autorităţi, mass-media.  

 În acest sens, proiectul îşi propune realizarea unor activităţi concrete în plan local, desfăşurate în 

colaborare cu alte instituții ale statului, cu atribuţii sau preocupări în domeniul prevenirii accidentelor de 

circulaţie, precum şi prin angrenarea nemijlocită a tinerilor şi a familiilor acestora în activităţi educativ-

preventive. Prin aceasta se urmăreşte monitorizarea permanentă a cauzelor care determină pierderea de 

vieţi omeneşti, printr-o acţiune comună şi coerentă a părţilor implicate încă de la cele mai fragede vârste. 

 

CAPITOLUL II – Cadrul legal 

 

 Art. 2. (1) Potrivit prevederilor art. 124 lit. a și art. 124 lit. d din O.U.G. nr. 195/2002 privind 

circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul 

Educației, prin inspectoratele școlare, are atribuții în ceea ce privește asigurarea, prin programa școlară, a 

educației rutiere a preșcolarilor și elevilor din învățământul preuniversitar, precum și a materialului 

didactic pentru laboratoarele de educație rutieră și parcurile–școală proprii de circulație.  

   (2) Conform prevederilor art. 128 alin. 1 lit. i din același act normativ, autoritățile 

administrației publice locale au atribuții în sprijinirea activităților organizate de Ministerul Educației și 

Ministerul Afacerilor Interne pentru educația rutieră a elevilor. 

 Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 1 lit. e și ale art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 

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

județean are atribuții privind cooperarea interinstituțională, în exercitarea acestor atribuții, hotărând 

cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv parteneri din societatea civilă, 

în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public 

județean. 

 

CAPITOLUL III – Alocarea resurselor financiare 

 

 Art. 4. Suma aferentă realizării proiectului se va aloca din bugetul local al Judeţului Alba.  

 

CAPITOLUL IV – Locul şi perioada desfăşurării proiectului 

 

 Art. 5.  Județul Alba, în perioada mai-iunie 2018. 

 

 

 

CAPITOLUL V – Activitățile din cadrul proiectului 

 

 Art. 6.  Concurs cu tematică rutieră pentru preşcolari „Micii Pietoni”:  

  7 echipaje a câte 3 preşcolari din grupa mare, de la grădiniţe din Alba Iulia (21 preșcolari); 
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  vor susține 3 probe de concurs, pentru a demonstra cunoştinţele privind regulile de circulaţie 

pietonală, constând în recitarea unei poezii, interpretarea unui cântec cu tematică rutieră şi o probă 

practică.  

 Toți participanții vor fi premiați cu diplome, articole şi echipamente sportive şi/sau furnituri de 

birou şi articole şcolare. 

 Loc de desfăşurare: Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 11 Alba Iulia. 

 Responsabili activitate:  

  Direcția gestionarea patrimoniului - Serviciul turism, cultură, tineret, sport și învățământ din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

  Serviciul rutier și Compartimentul de analiză şi prevenire a criminalităţii din cadrul 

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba; 

  Inspectoratul Școlar Județean Alba. 

 Art. 7. Expoziţie de colaje „Atenţie! Circul şi eu!”  
 Participă preșcolarii grupelor mari de la Grădiniţele din Aiud (aproximativ 150 preșcolari).  

 Cei mici vor realiza lucrări constând în desene si colaje cu tematică rutieră, lucrări pentru care vor 

primi premii constând în articole şi echipamente sportive şi/sau furnituri de birou şi articole şcolare. 

 Loc de desfăşurare: Grădiniţa „Primii paşi” Aiud. 

 Responsabili activitate:  

  Direcția gestionarea patrimoniului - Serviciul turism, cultură, tineret, sport și învățământ din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

  Serviciul rutier și Compartimentul de analiză şi prevenire a criminalităţii din cadrul 

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba; 

  Inspectoratul Școlar Județean Alba. 

 Art. 8. Patrule şcolare în acţiune 

  Participă echipajele de patrule de școlare din județ, înființate în baza dispoziţiilor  Capitolului 9 

din Rezoluţia de ansamblu R.E.1 pentru aplicarea Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, încheiată la 

Viena în 1968, pe care România a ratificat-o prin Decretul 328/1980, precum şi ale art. 29 alin. 2 din 

O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

 Fiecare patrulă are câte 6 membri.  

 Concursul constă în susținerea unei probe scrise și a unei pobe practice, sub îndrumarea 

specialiștilor din cadrul Serviciului rutier al Inspectoratului Județean de Poliție Alba. 

 În urma punctajului obținut la cele două probe se va întocmi un clasament, echipajele participante 

fiind premiate cu diplome, articole şi echipamente sportive şi/sau echipamente IT și birotică.  

 Loc de desfăşurare: locația nu este fixă. Se va alege o zonă circulată dintr-un municipiu sau oraș 

al județului Alba. 

 Responsabili activitate:  

  Direcția gestionarea patrimoniului - Serviciul turism, cultură, tineret, sport și învățământ din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

  Serviciul rutier și Compartimentul de analiză şi prevenire a criminalităţii din cadrul 

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba; 

  Inspectoratul Școlar Județean Alba. 

 Art. 9.  Concurs de desene pe asfalt – „O lume de copii - o lume sigură!”, destinat preşcolarilor 

şi şcolarilor (clasele 0-IV), constă în realizarea de desene pe asfalt, cu tematică rutieră.  

 Dat fiind faptul că are loc odată cu sărbătorirea Zilei Internaționale a Copilului, 1 Iunie, toți 

participanții primesc diplome şi furnituri de birou şi articole şcolare. 

Loc de desfăşurare: locația nu este fixă. Se va alege în fiecare an o altă localitate din județul Alba, 

astfel încât beneficiari să fie copiii din întregul județ. 

 Responsabili activitate:  

  Direcția gestionarea patrimoniului - Serviciul turism, cultură, tineret, sport și învățământ din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

  Serviciul rutier și Compartimentul de analiză şi prevenire a criminalităţii din cadrul 

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba; 

  Inspectoratul Școlar Județean Alba. 

 Art. 10. Concursul Național „Educaţie Rutieră – Educaţie pentru Viaţă!” - etapa judeţeană, 

destinat elevilor de gimnaziu și liceu. 

 Se desfășoară în baza Regulamentului emis de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului 

și Sportului împreună cu Ministerul Administrației și Internelor. 

 Are la bază prevederile Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările 

ulterioare  și ale O.U.G. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare.  
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 Concursul se va desfășura pe secțiuni, A – gimnaziu și B – liceu, fiecare echipaj fiind format din 

2 elevi.  

 În cadrul secțiunii A, fiecare membru al echipajului va susține, la alegere, câte o probă, unul 

proba de parcurgere a unui traseu de îndemânare cu bicicleta în poligon, iar celălalt proba de respectare a 

regulilor de circulație de către bicicliști, în parcul școală.  

 În cadrul secțiunii B, fiecare membru al echipajului va susține, la alegere, câte o probă, unul 

proba teoretică, în vederea verificării cunoștințelor în domeniul rutier, pe bază de chestionar, iar celălalt 

proba de arbitraj în vederea identificării abaterilor de la respectarea regulilor de circulație de către 

bicicliști, în parcul școală.  

În urma punctajului obținut în cadrul fiecărei secţiuni se va întocmi un clasament, echipajele 

participante fiind premiate cu diplome, furnituri de birou şi articole şcolare şi/sau articole şi echipamente 

sportive şi/sau echipamente IT și birotică.  

 Loc de desfăşurare: locația nu este fixă. Se va alege în fiecare an o alta localitate din județul Alba, 

astfel încât beneficiari să fie elevii din întregul județ. 

 Responsabili activitate:  

  Direcția gestionarea patrimoniului - Serviciul turism, cultură, tineret, sport și învățământ din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

  Serviciul rutier și Compartimentul de analiză şi prevenire a criminalităţii din cadrul 

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba; 

  Inspectoratul Școlar Județean Alba. 

 

CAPITOLUL VI -  Dispoziţii finale 

 

 Art. 11. Premiile aferente fiecărei activități vor fi achiziționate în limita bugetului total alocat 

acestui proiect. 

 Art. 12. La toate activitățile desfășurate în aer liber, elevii şi preşcolarii vor primi apă și dulciuri 

din partea Consiliului Judeţean Alba. 

 Art. 13. Prevederile prezentului regulament se aplică în anul 2018. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii unui Acord de Asociere între UAT Judeţul Alba,  

prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia,  

în vederea organizării manifestărilor științifice din anul 2018 

 

  

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 1 februarie 2018; 

  Luând în dezbatere:  

  - proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Asociere între UAT Judeţul 

Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în vederea 

organizării manifestărilor științifice din anul 2018; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de 

Asociere între UAT Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” 

Alba Iulia, în vederea organizării manifestărilor științifice din anul 2018; 

   - raportul de specialitate nr. 1591/26 ianuarie 2018 comun, al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

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

  - adresa nr. 24592/21 decembrie 2017 a Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, înregistrată 

la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 24120/21 decembrie 2017;  

  Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și 

ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri 

și sport; 

 Având în vedere prevederile : 

 -  art. 91 alin. 1 lit. e şi art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobă încheierea Acordului de Asociere între Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean 

Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în vederea organizării manifestărilor științifice din 

anul 2018, conform Acordului de asociere - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 80000 lei din bugetul local al Județului Alba (sumă care va fi 

prevăzută și aprobată în bugetul Județului Alba pentru anul 2018), Universității „1 Decembrie 1918” Alba 

Iulia, pentru organizarea la Alba Iulia, în anul 2018, a manifestărilor științifice prevăzute în anexa nr. 2 - 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea patrimoniului 

şi Direcţiei dezvoltare şi bugete, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, 

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

Consiliului Județean Alba. 

 

                  CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU    

 

 

 

 

 

 

Nr. 27 

Alba Iulia, 1 februarie 2018  

http://www.cjalba.ro/
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                                       Anexa la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 27/1 februarie 2018  

 

 

           ROMÂNIA                                                                              ROMÂNIA 

      JUDEŢUL ALBA                                                                  JUDEȚUL ALBA       

Consiliul Judeţean Alba          Universitatea  „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

 

 

   

ACORD DE ASOCIERE 

 

 

Încheiat între: 

Județul Alba, prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Piaţa 

Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, CUI 4562583, cont bancar RO08TREZ24A675000203030X deschis 

la Trezoreria Alba Iulia, reprezentat legal prin domnul Ion DUMITREL – preşedinte, în calitate de 

asociat, pe de o parte,  

şi 

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia strada Gabriel Bethlen,  

nr. 5, judeţul Alba, CUI 5665935,  cont bancar RO47TREZ002504504601X000270 deschis la Trezoreria 

Alba Iulia, reprezentat legal prin domnul prof. univ. dr. Daniel - Valer BREAZ – rector, în calitate de 

asociat, pe de altă parte,  

convin următoarele: 

 

INTRODUCERE 

 

 A. Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia este o persoană juridică română, de drept privat, 

fără scop lucrativ, apolitică si nonprofit, care are ca scop promovarea cercetării științifice regionale. 

 B. Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, prin departamentele de specialitate, își propune 

să organizeze o serie de manifestări științifice, adresate atât elevilor de liceu - clasele a XI-a și a XII-a, cât 

și studenților, masteranzilor, doctoranzilor și cadrelor universitare din cadrul universității, precum și din 

țară și străinătate. 

 C. Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 

215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, își 

propune să sprijine organizarea manifestărilor științifice. 

 D. Prezentul acord de asociere vizează stabilirea cadrului legal pentru asigurarea organizării in 

condiţii optime a manifestărilor științifice. 

 

 ARTICOLUL 1 - OBIECTUL ACORDULUI DE ASOCIERE 

 (1) Obiectul Acordului de asociere îl constituie organizarea în cursul anului 2018, la Alba Iulia, a 

manifestărilor științifice prevăzute în anexă, în scopul promovării potenţialului ştiinţific şi academic al 

Judeţului Alba.  

(2) Prezentul acord de asociere stabileşte cadrul legal de desfăşurare a evenimentelor de interes 

public judeţean, activităţile și contribuția fiecărei părți fiind definite în prezentul acord de asociere. 

(3) Se preconizează ca, în cadrul acestor manifestări științifice, să participe un număr mare de 

elevi de liceu, studenți, masteranzi, doctoranzi și cadre universitare din cadrul universității, precum și din 

țară și străinătate.  

 ARTICOLUL 2 -  DURATA ACORDULUI  

 Prezentul acord intră în vigoare la data semnării acestuia, ulterior aprobării prin hotărâre de către  

Consiliul Județean Alba și expiră la data de 31 decembrie 2018. 

 ARTICOLUL 3 - SURSA FONDURILOR 

(1) Fondurile necesare finanțării manifestărilor științifice, în cuantum de 263412,52 lei, provin 

din: 

► Contribuția Județului Alba  

► Contribuția Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

► Alte surse, provenite din donații sau sponsorizări 

(2) Contribuția Județului Alba prin Consiliul Județean Alba este în cuantum de 80000 lei. 

(3) Contribuția Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia și a altor surse, provenite din donații 

și sponsorizări, este în cuantum de 183412,52 lei.  
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 ARTICOLUL 4 -  PLĂŢILE  

(1) Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, va efectua plata aferentă contribuţiei ce îi revine, 

prin alocarea sumei de 80000 lei, în vederea susţinerii manifestărilor științifice, în contul Universității „1 

Decembrie 1918” Alba Iulia, conform programului manifestărilor prevăzut în anexă.   

(2) Din contribuția Județului Alba vor fi suportate cheltuielile cu materialele pentru conferințe, 

simpozioane, workshop-uri, concursuri, sesiuni de comunicări etc., ISBN și tipăriturile aferente acestora, 

precum și cu premierea în bani a câștigătorilor  concursurilor.  

 ARTICOLUL 5 - RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR 

     (1) Județul Alba prin Consiliul Județean Alba: 

 efectuează plata sumei de 80000 lei, alocată susținerii manifestărilor științifice, în conformitate 

cu prevederile art. 4 al prezentului acord. 

(2) Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

 îi revine întreaga responsabilitate cu privire la organizarea și desfășurarea manifestărilor 

științifice;  

 să solicite în scris virarea sumelor potrivit contribuției stabilite prin prezentul acord; 

 să își asume responsabilitatea utilizării sumei alocate, doar în cadrul acestor manifestări și în 

conformitate cu prevederile art. 4 alin 2 ale prezentului acord și ale anexei nr. 2; 

 să asigure alocarea contribuției proprii în organizarea manifestărilor, conform anexei nr. 2; 

 să efectueze plata tuturor cheltuielilor  prevăzute în bugetul manifestărilor științifice cu 

respectarea prevederilor legale în domeniu; 

 să suporte integral costurile care vor depăşi valoarea estimată a manifestărilor; 

 să prezinte Consiliului Județean Alba un raport final însoțit de documentele justificative care să 

reflecte efectuarea plăților din suma acordată de Județul Alba, în condițiile art. 4 alin. 2 al prezentului 

acord și anexei nr. 2; 

 să restituie bugetului local al Județului Alba sumele neutilizate sau utilizate în neconformitate 

cu prevederile prezentului Acord. 

 ARTICOLUL 6 - CONFLICTUL DE INTERESE 

  Părţile se obligă să ia toate măsurile necesare evitării oricărui conflict de interese şi va informa 

partea asociată imediat, despre orice situaţie care conduce sau poate conduce la apariţia unui asemenea 

conflict de interese. 

 ARTICOLUL 7 - AMENDAREA ACORDULUI DE ASOCIERE 

(1) Orice modificare a Acordului de Asociere trebuie făcută în scris, printr-un amendament care 

trebuie acceptat de cealaltă Parte. Partea care solicită modificarea trebuie să informeze cealaltă parte cu 

cel puţin 30 de zile înainte de data la care se doreşte intrarea în vigoare a amendamentului. 

(2) Orice modificare a acordului se va supune aprobării Consiliului Județean Alba și va intra în 

vigoare la data semnării amendamentului, ulterior aprobării lui prin hotărâre. 

 ARTICOLUL 8 - RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR  

(1) Prezentul acord deservește interesul comun al părților, care se obligă să-l execute întocmai și 

cu bună-credință. 

(2) Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui Acord. 

(3) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către una dintre 

părți, dă dreptul celeilalte părți să ceară rezilierea acordului, printr-o notificare scrisă adresată părții în 

culpă, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data constatării nerespectării clauzelor 

acordului.  

(4) În cazul în care se constată că, urmare a nerespectării clauzelor, a fost creat un prejudiciu, 

partea prejudiciată are dreptul de a solicita repararea acestuia și plata de daune-interese, după caz, 

conform normelor legale în vigoare. 

 ARTICOLUL 9 - ÎNCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE 
(1) Prezentul acord încetează la expirarea termenului stabilit, 31decembrie 2017. 

 (2) Acordul de asociere încetează prin hotărâre a Consiliului Județean Alba, anterior expirării 

duratei acordului, ca urmare a constatării unei/unor clauze de neîndeplinire a acordului, în conformitate 

cu prevederile art. 8 alin. 3 din prezentul acord. 

(3) Ca urmare a neîndeplinirii sau imposibilității îndeplinirii obligaţiilor asumate de părţi, 

prezentul acord de asociere încetează de drept. 

(4) De asemenea prezentul acord de asociere încetează și în alte cazuri prevăzute de lege. 

 ARTICOLUL 10 – FORȚA MAJORĂ 

(1) Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale a 

obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de 

voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile 

să execute total sau parţial obligaţiile asumate. 
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(2) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, 

în maximum 5 (cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore, împreună cu avertizarea asupra 

efectelor şi întinderii posibile a forţei majore, va fi comunicată în maximum 15 (cincisprezece) zile de la 

apariţie. Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere. (3) Partea care invocă forţa majoră are 

obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15(cincisprezece) 

zile de la încetare. 

(4) Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6 (şase) luni, fiecare partener 

poate renunţa la executarea contractului. În nici un caz, nici una din părţi nu are dreptul de a cere 

despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile până la această dată. 

 ARTICOLUL 11 - SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
(1) Asociații vor depune toate eforturile şi diligenţele pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele, în cadrul sau în legătură cu 

îndeplinirea prezentului acord de parteneriat.  

(2) Dacă, după 15(cincisprezece) zile de la începerea acestor tratative neoficiale, asociații nu 

reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă apărută, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze 

de către instanţele judecătoreşti de drept comun  competente. 

 

 Prezentul acord constituie voinţa comună a părţilor şi s-a semnat astăzi…………, în 4 (patru) 

exemplare originale în limba română, de egală valoare juridică. 

 

 

              Judeţul Alba, prin                                                   Universitatea „1 Decembrie 1918” 

CONSILIUL JUDETEAN ALBA                                                             Alba Iulia      

                        

             Președinte,                                                                                         Rector, 

       Ion DUMITREL                                                          Prof. Univ. Dr. Daniel-Valer Breaz                                                                    

 

      

Vicepreşedinte, 

          Alin Florin CUCUI                                                                       

 

              Director executiv, 

               Marian AITAI      

 

        Director executiv DGP,  

                 Ioan BODEA        

 

Director executiv, 

Liliana NEGRUŢ  

                 

  Vizat C.F.P.P.           

     

            Consilier juridic      
 

      Întocmit, 

                          

 

 



Anexa la Acordul de asociere  

 

MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE 2018 

UNIVERSITATEA ”1 DECEMBRIE1918” DIN ALBA IULIA 

 

Nr. 

crt. 

Perioada 

manifestări

i 

Titlul 

manifestării 
Descriere manifestare 

Categorii 

cheltuieli 

eligibile din 

finanțarea 

nerambursabilă 

CJ Alba 

Finanțare 

nerambursabi

lă   Consiliul 

Judeţean Alba 

(lei) 

Finanțare 

Universitatea 

1 Dec 1918 Alba 

Iulia+ 

Alte surse de 

finanțare 

(lei) 

Total Buget 

estimat 

(lei) 

1. 
09 martie 

2018 

Statusul 

activităților 

fizice și de 

recuperare  în 

societatea 

contemporană 

Conferință națională care urmărește reunirea 

atât a specialiștilor din domeniul educație 

fizica si sport, cat si pe cei implicați in  

kinetoterapie si terapii alternative. 

- tipărituri 

- materiale 

conferinţă 

1.400 900 2.300 

2. 
14 aprilie 

2018 
In4it-UAB Concurs național de informatică 

- premii 

10.000 5.500 15.500 

3. 
20 aprilie 

2018 

Sesiunea 

studenţească de 

comunicări "In 

Extenso" (DSEI) 

Sesiune ştiinţifică de comunicări a studenţilor - Materiale 

- Tipărituri 

700 4.300 5.000 

4. 
20 Aprilie 

2018 

Sesiunea de 

comunicări 

științifice a 

studenților  

IN EXTENSO 

(STIINTE 

Manifestarea are în vedere dezvoltarea 

implicării studenţilor de la nivel licenţă, 

master şi doctorat, urmărind şi atragerea 

elevilor spre colaborarea cu mediul 

universitar. Manifestarea include și o masă 

rotundă cu participarea cadrelor didactice 

participante (universitare și preuniversitare), 

- Materiale 

- Tipărituri 

3.000 6.000 9.000 
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ECONOMICE) în vederea extinderii colaborării între cele 

două niveluri de învățământ. 

Lucrările vor fi publicate în revista In 

Extensoîn format electronic. 

5. 
Aprilie - 

Mai 2018 

Masă rotundă: 

Actualităţi şi 

perspective în 

domeniul 

financiar – 

contabil 

Masa rotunda, cu participanți din domeniul 

financiar contabil din universitati si din 

mediul de afaceri 

- Materiale 

- Tipărituri 

 

2.500 

 

 

2.500 

 

5.000 

6. 

26-27 

Aprilie 

2018 

Exploratory 

Workshop on 

Internationalisati

on of Higher 

Education: 

Challenges and 

Rewards 

Mese rotunde si sesiuni plenare cu privire la 

internationalizarea invatamantului superior, 

vizand 3 mari teme: Mobilitatea internationala 

a studentilor si personalului; 

Internationalizarea acasa si educatia digitala; 

Parteneriate strategice si consolidarea 

capacitatilor internationale. 

- Materiale 

- Tipărituri 

 

2.500 6.300 8.800 

 

7. 

27-28 

aprilie 2018 

 

Concursul 

de traduceri 

literare şi de 

specialitate 

pentru studenți 

și elevi 

Concursul de traduceri literare și de 

specialitate pentru studenți și elevi este 

organizat de Departamentul de Filologie al 

Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba 

Iulia.  

Este un concurs anual cu premii la care 

participă atât studenți din universitățile din 

țară cât și elevi din județul Alba și din alte 

județe precum Hunedoara sau Vâlcea. 

Anul trecut au participat cu traduceri 56 de 

elevi și 58 de studenți. 

Participanții trimit traducerile proprii ale unor 

texte propuse de comisia de organizare 

(însoțite de o declarație de autenticitate) care 

sunt corectate de comitetul științific al 

concursului alcătuit din cadre ale universității 

noastre precum și din învățământul 

preuniversitar. În urma notării lucrărilor se 

- Materiale 

- Tipărituri 

 

2.500 1.790 4.290 
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realizează un clasament și se acordă 24 de 

premii (în cărți) și anume premiile I, II și III 

pentru cele mai bune traduceri: 

Evenimentele celor două zile includ încă un 

concurs de traduceri, ad-hoc în urma căruia se 

vor mai decerna două premii pentru secțiile 

engleză și franceză. 

De asemenea, în aceste zile vor avea loc 

ateliere de traduceri, întâlniri cu scriitori și 

traducători, festivitatea de premiere precum și 

alte activități studențești (vizitarea Cetății, 

seară culturală.) 

Universitatea trebuie să cazeze studenții și 

elevii, să ofere premiile, precum și să 

tipărească un volum cu toate traducerile 

premiate care va fi oferit participanților și 

cadrelor didactice implicate în concurs.   

Desfășurarea Concursului e disponibilă online 

pe adresa  http://traduceri.uab.ro/, 

secțiunea Activități. 

8. 3-5 mai 

2018 

Conferință 

internațională a 

cadrelor 

didactice: ”Law 

and its 

challenges – in 

socio-economic 

and 

administrative 

field” 

Conferință internaționala de tradiție, și 

aniversarea a 25 ani de Drept la Alba Iulia 

- Materiale 

- Tipărituri 

 

4.000 

 

19.047,52 23.047,52 

9. 25-27 mai 

2018 
GeoCAD 

Scopul principal al Simpozionului este de a 

oferi o oportunitate experților români și 

străini, cercetătorilor și doctoranzilor să 

prezinte cele mai recente rezultate, precum și 

să se întâlnească, să stabilească și să cultive 

relații personale și profesionale. Acesta se 

desfăşoară pe parcursul a două zile şi reuneşte 

profesori şi cercetători de la universităţile din 

- Materiale 

- Tipărituri 

 

3.000 13.400 16.400 

http://www.uab.ro/cercuri/cercul_traduceri/
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Romania (Bucureşti, Iaşi, Cluj, Baia Mare, 

Oradea, Timişoara, Craiova şi Alba Iulia), 

Ungaria, Grecia, Moldova şi alte ţări. 

Simpozionul are mai multe secţiuni care 

cuprind tot arealul de problematici cu privire 

la situaţia cadastrului la nivelul ţării şi a 

continentului, situaţia reţelelor geodezice la 

nivel continental şi cu implicaţii pentru ţara 

noastră, implicaţiile aparaturii în mşsurştorile 

terestre şi aeriene precum şi probleme 

organizatorice ce derivă din implicarea 

Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară în activităţile curente. 

10. 14-15 mai 

2018 

Centenarul 

Unirii 

Românilor și 

Europa 

națiunilor – 

Biserică și 

geopolitică 

Manifestarea se desfășoară sub auspiciile celei 

de a XVIII-a ediție a simpozionului 

Internațional ISSTA 2018 

- Materiale 

- Tipărituri 

7.900 

 

36.100 44.000 

11. 15-17 mai 

2018 

Unitate și 

misiune 

eclezială – 100 

de ani de la 

comuniunea 

spirituală a 

tuturor 

românilor 

Manifestarea se desfășoară sub auspiciile celei 

de a VI-a editie a Școlii Internaționale de 

Vară a Studentilor Doctoranzi Teologi 

(SIVDT 2018) 

- Materiale 

- Tipărituri 

900 7.700 8.600 

12. 17-18 mai 

2018 

Conferință 

națională 

studențească 

(Drept) 

Conferință studenților si studenților 

masteranzi cu participare din țară si străinătate 
- Materiale 

- Tipărituri 

1.475 

 

2.400 3.875 

13. 18-19 mai 

2018 

Spiritualitate 

ortodoxă și 

cultură 

românească. 100 

de ani de la 

Marea Unire 

Manifestarea se desfășoară sub auspiciile celei 

de a II-a ediție a Sesiunii de Comunicări 

Științifice a Studenților Teologi 2018 (SCSST 

2018) 

- Materiale 

- Tipărituri 

600 400 1.000 
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14. 18-19 mai 

2018 

Didactica - 

tradiție, 

actualitate, 

perspective 

Conferinţa îşi propune să reunească la 

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba 

Iulia cadre didactice și cercetători, devenind 

un forum de dezbatere a unor teme actuale din 

științele educației, didactică generală și 

didactici de specialitate. 

- Materiale 

- Tipărituri 

3.000 

 

2.800 5.800 

15. 28 mai- 03 

iunie 2018 

Conferinţa 

Naţională a 

Societăţii de 

Geografie 

Conferința este dedicată cadrelor didactice din 

învățământul preuniversitar şi universitar din 

domeniile știinte ale Pământului, geografie. 

- Materiale 

- Tipărituri 

4.175 19.825 24.000 

16. 7-8 iunie 

2018 

Conferința 

internațională 

DIALOGUL 

CULTURILOR 

- ÎNTRE 

TRADIȚIE ȘI 

MODERNITAT

E, ediția a XX-a, 

dedicată 

CENTENARUL

UI MARII 

UNIRI 

În acest an, evenimentul este dedicat 

Centenarului Marii Uniri. 

Axe tematice propuse: Personalitățile 

culturale ale Marii Uniri oglindite în literatura 

română și europeană, Raporturi, conexiuni, 

interferenţe culturale în spaţiul european, în 

sincronie şi diacronie; Studii culturale; 

Discurs, limbaj, comunicare; Traductologie şi 

interpretariat; Didactica disciplinelor 

filologice: perspective moderne în 

învăţământul preuniversitar şi universitar. 

- Materiale 

- Tipărituri 

4.000 

 

 

8.000 12.000 

17. 5-7 iulie 

2018 

International 

Conference on 

Linguistic and 

Intercultural 

Education, 8th 

edition – CLIE-

2018. 

Manifestarea 

este dedicată 

Centenarului 

Marii Uniri. 

CLIE-2018 este dedicată Centenarului Marii 

Uniri. 

Conferința CLIE-2018 este un forum de 

dezbateri academice și o platformă de 

diseminare a rezultatelor cercetărilor celor 

mai inovatoare din sfera legăturii indisolubile 

dintre limbă și cultură, a necesității înțelegerii 

și acceptării diversității și alterității la nivel 

global. 

- Materiale 

- Tipărituri 

2.600 

 

 

9.400 12.000 

18. 
04-05 

octombrie 

2018 

Direcţii şi 

perspective în 

cercetarea 

arheologică 

actuală. 

Conferința este dedicata memoriei 

profesorului Iuliu Paul, primul rector al 

Universităţii “1 Decembrie 1918”, în anul in 

care ţara noastră sărbătorește centenarul Marii 

- Materiale 

- Tipărituri 

1.000 5.200 6.200 
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In memoriam 

Iuliu Paul 

Uniri, deoarece instituția noastră  ii datorează  

omului  care a pus umărul la fondarea acesteia 

un eveniment  de comemorare a memoriei 

acestuia.   

Conferința  abordează o temă mult promovată 

si de suflet a profesorul Iuliu Paul, arheologia 

si direcțiile ei in funcție de vremurile actuale.  

Ne așteptam ca la conferința sa participe cel 

puțin 50 de specialiști (istorici si arheologi) 

din toate tara, a căror destine au fost  marcate 

de personalitatea ilustrului nostru profesor 

Iuliu Paul. 

19. 
11-13 

octombrie 

2018 

Educaţia din 

perspectiva 

valorilor, ediţia 

a X-a 

Conferinţa îşi propune să reunească într-un 

cadru academic de dezbatere idei şi modele cu 

relevanţă pentru spaţiul educaţional, susţinute 

de cadre didactice şi cercetători din diferite 

domenii universitare. 

- Materiale 

- Tipărituri 

4.000 

 

7.500 11.500 

20. 

20 

octombrie 

2018 

Convergenţe şi 

provocări în 

domeniul 

ştiinţelor exacte 

şi inginereşti 

2018 

Simpozion național adresat profesorilor din 

învățământul preuniversitar 
- Materiale 

- Tipărituri 

2.300 

 

2.100 4.400 

21. 

25-27 

octombrie 

2018 

Workshop cu 

tema Proxemica 

în literatură 

Termenul de spațiu literar a apărut la Maurice 

Blanchot, în anul 1955 și ideea de spațiu în 

literatură încă ridică semne de întrebare. 

Spațiul literar, diferit de spațiul textului care îl 

conține, se relevă prin intermediul lecturii. 

Legătura dintre spațiul textului și personaje a 

avut de-a lungul timpului mai multe denumiri, 

„topologia personajului”, „microspaţiu al 

întâlnirilor interpersonale”, „oriologie sau 

studiul frontierelor”, sau „spaţiu social ca 

- Materiale 

- Tipărituri 

2.000 

 

2.500 4.500 
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biocomunicare”, sau mai nou „proxemica”, și 

defineşte legătura spaţiului cu personajul, o 

altă categorie majoră a textului. Termenul de 

proxemică investighează modul în care un 

individ structurează inconştient spaţiul, își 

stabilește distanţele interpersonale în 

tranzacţiile sale zilnice, își organizează spaţiul 

în case şi clădiri şi nu în ultimul rând 

configurează oraşele. Mai mult, în cadrul 

textului, personajele se autoconstruiesc în 

funcție de spațiul lor de joc și spațiul are 

caracteristici specifice, este simbolic doar în 

măsura în care este perceput ca atare de 

același personaj. 

22. 

8-9 

noiembrie 

2018 

Conferinţa 

naţională 

Bibliologie şi 

Patrimoniu 

Cultural 

Naţional, ediţia 

a XII-a 

Conferinţa anuală având ca subiect cartea 

românească veche. 

- Materiale 

- Tipărituri 

3.650 8.250 11.900 

 

23. 

14-16 

noiembrie 

2018 
Conferința 

Managementul 

Carierei, Ediția 

a VI-a 

Manifestare organizată de către Centrul de 

Informare, Consiliere și Orientare în Carieră 

al Universității „1 Decembrie 1918” Alba 

Iulia, cel mai mare eveniment de dezvoltare 

personală și carieră, derulat anual, la UAB, 

pentru studenți, elevi, absolvenți, precum și 

pentru toate categoriile de persoane interesate 

de dezvoltare personală și profesională. 

- Materiale 

- Tipărituri 

2.800 

 

6.100 8.900 

 

24. 

8-9 

noiembrie 

2018 

International 

conference on 

management, 

economics and 

Conferinta internaționala având ca subiect 

teme din domeniul economic. - Materiale 

- Tipărituri 

4.000 

 

26.000 30.000 
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accounting 

ICMEA 2018 

25. 

16-17 

noiembrie 

2017 

Conferința 

Națională a 

Studenților și 

Doctoranzilor. 

Istorie, 

Arheologie, 

Muzeologie, 

Istoria Artei, 

Patrimoniu, 

ediția XXVI 

Conferința națională anuală organizată de 

UAB, (continuatoarea Conferinței Naționale a 

Cercurilor Științifice Studențești), este cea 

mai veche și prestigioasă conferință 

studențească organizată în România în 

domeniul Istorie și ramurile subordonate. 

Comunicările științifice sunt publicate în 

Buletinul Cercurilor Științifice Studențești 

(publicație indexată CEEOL).  

- Materiale 

- Tipărituri 

3.000 1.600 4.600 

 

26. 

23 

noiembrie  

2018 

Conferinţa 

adresată 

profesorilor de 

liceu:   

Convergenţe şi 

provocări în 

domeniul 

ştiinţelor 

economice 

Manifestarea stiintifică este adresată în special 

cadrelor didactice din mediul preuniversitar , 

avand ca scop promovarea activității de 

cercetare a acestora, realizarea de schimburi 

de experiență și creearea de parteneriate între 

cadrele didactice din mediul preuniversitar și 

cadrele din mediul universitar. 

- Materiale 

- Tipărituri 

1.000 

 

1.000 2.000 

27. 

7-8 

decembrie 

2018 

 

Sesiunea 

științifică a 

studenților și 

masteranzilor 

filologi 

Sesiunea științifică a studenților și 

masteranzilor filologi este organizată de  

Departamentul de Filologie din cadrul 

Facultății de Istorie și Filologie a Universității 

„1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Sesiunea 

oferă studenților din universitățile din țară 

ocazia de a-și canaliza preocupările filologice 

într-o manieră aplicată, aceea de a elabora 

(sub coordonarea acelor cadre didactice în 

funcție de tematică și de limba în care 

lucrările sunt scrise: română, engleză sau 

franceză), lucrări de cercetare care vor fi apoi 

prezentate colegilor și profesorilor participanți 

- Materiale 

- Tipărituri 

 

2.000 800 2.800 
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în cadrul Sesiunii, pe secțiunile anunțate: 

limbă și comunicare, traductologie, literatură 

și studii culturale. 

După încheierea zilelor Sesiunii se face o 

selecție a lucrărilor prezentate în cadrul 

Sesiunii pentru un volum ce va fi publicat la 

editura universității, AETERNITAS. Fiecare 

student participant va primi un astfel de 

volum, precum și o parte din cadrele didactice 

implicate în organizarea Sesiunii. 

Universitatea noastră trebuie să ofere cazare 

studenților, și să publice volumul în nr. de 

exemplare necesar și își propune să 

organizeze evenimente studențești culturale 

precum lansări de carte, seară culturală, 

vizitarea obiectivelor istorice etc. 

Detalii sunt disponibile pe pagina web a 

Cercului de traduceri, http://traduceri.uab.ro.  

TOTAL 
80.000 207.412,52 287.412,52 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Județul Alba prin Consiliul Județean 

Alba și Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în vederea organizării activităților din cadrul 

Proiectelor „Campionatul județean de baschet” (liceu băieţi),  

„Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) şi  

„Cupa școlilor și liceelor la fotbal” (primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi fete) 

 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 1 februarie 2018; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Județul 

Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Școlar Judeţean Alba, în vederea organizării 

activităților din cadrul Proiectelor „Campionatului județean de baschet”(liceu băieţi), „Campionatului 

județean de volei” (liceu băieţi şi fete) şi „Cupa școlilor și liceelor la fotbal” (primar băieţi şi fete; liceu 

băieţi şi fete); 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de 

colaborare între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Școlar Judeţean Alba, în 

vederea organizării activităților din cadrul Proiectelor „Campionatului județean de baschet”(liceu 

băieţi), „Campionatului județean de volei” (liceu băieţi şi fete) şi „Cupa școlilor și liceelor la fotbal” 

(primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi fete); 

 - raportul de specialitate nr. 1593/26 ianuarie 2018 comun, al Direcției gestionarea patrimoniului 

și al Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și 

ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-

uri și sport; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legii nr. 1/ 2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

  - Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5530/2011 privind 

aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare; 

 - Strategiei de dezvoltare a sportului în România - perioada 2016 – 2032; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare între Județul Alba, prin Consiliul 

Județean Alba, și Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în vederea organizării activităţilor din cadrul 

Proiectelor „Campionatul județean de baschet” ”(liceu băieţi), „Campionatul județean de volei” ”(liceu 

băieţi şi fete) şi „Cupa școlilor și liceelor la fotbal” (primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi fete),  conform 

anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Se alocă suma de 40000 lei din bugetul local al Județului Alba (sumă care va fi prevăzută 

și aprobată în bugetul Județului Alba pentru anul 2018), pentru desfășurarea activităților din cadrul 

Proiectelor „Campionatul județean de baschet” (liceu băieţi), „Campionatul județean de volei” (liceu 

băieţi şi fete) şi „Cupa școlilor și liceelor la fotbal” (primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi fete).  

 Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Inspectoratului Școlar Judeţean Alba, Direcției 

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

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

               CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                  Vasile BUMBU   

Nr. 28 

Alba Iulia, 1 februarie 2018  

http://www.cjalba.ro/
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Anexa la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 28/1 februarie 2018  

 

 ROMÂNIA              ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA             JUDEȚUL ALBA       

Consiliul Judeţean Alba                  Inspectoratul Școlar Județean Alba 

 

PROTOCOL DE COLABORARE 

 

 PREAMBUL 

 Inspectoratul Școlar Județean Alba este serviciu public deconcentrat al Ministerului Educației 

Naţionale, fiind organizat la nivelul județului și acționează pentru realizarea obiectivelor sistemului de 

învățământ, prevăzute de Legea nr. 1/2011 a educației naționale, în domeniul învățământului 

preuniversitar. 

 Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, își propune să susțină organizarea activităților și a 

festivităților de premiere din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de baschet” (liceu băieţi şi fete), a 

„Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) şi „Cupa școlilor și liceelor la fotbal” (primar băieţi 

şi fete; liceu băieţi şi fete). 

În temeiul Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5530/2011 

privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolar, a Legii 

nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, a Legii nr. 69/2000 care reglementează organizarea și funcționarea 

sistemului național de educație fizică și sport şi a Strategiei de Dezvoltare a Sportului în România - 

perioada 2016 -2032 

precum şi în temeiul atribuțiilor prevăzute de art. 91 alin. 1 lit. e raportat la art. 91 alin. 6 lit. a 

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

ulterioare, 

PĂRȚILE 

1. Județul ALBA prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba Iulia, 

Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, CUI 4562583, cont bancar RO08TREZ24A675000203030X 

deschis la Trezoreria Alba Iulia, reprezentat legal prin Ion DUMITREL, în calitate de Preşedinte, pe de 

o parte,  

și  

2. Inspectoratul Școlar Județean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, strada Gabriel 

Bethlen,  nr. 7, judeţul Alba, CUI 4562648, reprezentat legal prin Eugenia Marcela DĂRĂMUȘ, în 

calitate de Inspector Școlar General, pe de altă parte,  

convin următoarele: 

 ARTICOLUL 1 -  OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE 

 (1) Obiectul Protocolului de colaborare îl constituie  organizarea în anul 2018, împreună cu 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în unitățile școlare participante din Județul Alba, a competițiilor 

adresate elevilor, pentru următoarele ramuri sportive: 

 - volei, secțiunea liceu, categoria feminin/masculin, conform Regulamentului cuprins în anexă; 

 - baschet, secțiunea liceu, categoria masculin, conform Regulamentului cuprins în anexă; 

 - fotbal, pentru învățământul preuniversitar, clasele I-IV şi IX-XIII, categoria feminin/masculin, 

conform Regulamentului cuprins în anexă. 

(2) Prezentul protocol de colaborare stabileşte cadrul de colaborare între parteneri în vederea 

îndeplinirii scopurilor prezentului protocol de colaborare. Activităţile și contribuția fiecărei părți sunt 

definite în prezentul protocol de colaborare. 

 ARTICOLUL 2 -  SCOPUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE 

Prezentul protocol de colaborare are ca scopuri: 

  promovarea sportului de masă ca activitate educativ-recreativă în rândul elevilor din Județul 

Alba; 

  promovarea spiritului competițional și de echipă; 

  implicarea elevilor în competiții sportive de masă, în scopul lărgirii bazei de selecţie pentru 

sportul de performanţă; 

  promovarea sportului ca stil de viață sănătos ca și alternativă la petrecerea timpului liber; 

  promovarea Județului Alba la nivel național, prin participarea echipelor câștigătoare la etapele 

naționale ale Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. 

 ARTICOLUL 3 -  DURATA PROTOCOLULUI DE COLABORARE 

 Prezentul acord intră în vigoare la data aprobării acestuia prin hotărâre a Consiliului Județean 

Alba și expiră la data de 31 decembrie 2018. 
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 ARTICOLUL 4 - SURSA FONDURILOR 

Suma maximă prevăzută pentru susţinerea competițiilor cuprinse in aceste proiecte este de 40000 

lei alocaţi după cum urmează: 

 pentru Proiectul „Campionatul județean de baschet”, liceu, categoria feminin/masculin, este 

alocată suma maximă de 9000 lei; 

 pentru Proiectul „Campionatul județean de volei”, liceu, categoria feminin/masculin, este 

alocată suma maximă de 9000 lei; 

 pentru Proiectul „Cupa școlilor și liceelor la fotbal”, clasele I-IV şi IX-XIII, categoria 

feminin/masculin, este alocată suma maximă de 22000 lei. 

  Fondurile necesare finanțării acestor competiţii provin din bugetul local al Județului Alba prin 

Consiliul Județean Alba.  

 ARTICOLUL 5 - OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

     (1) Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba,  

 să suporte, în limita bugetului alocat:  

o cheltuielile legate de realizarea diplomelor și achiziționarea cupelor aferente festivității 

de premiere, precum și a cheltuielilor cu achiziționarea premiilor, constând în echipamente sportive, 

pentru ramurile sportive volei şi baschet; 

o cheltuieli cu transportul participanţilor la activităţile desfăşurate pentru ramurile sportive 

volei şi baschet; 

o cheltuielile legate de realizarea diplomelor și achiziționarea cupelor aferente festivității 

de premiere,  precum și a cheltuielilor cu achiziționarea premiilor, constând în echipamente sportive, 

pentru ramura sportivă fotbal; 

 să asigure promovarea activităților în mass media și pe site-ul propriu; 

 să asigure, prin responsabilul de proiect, sprijinul de specialitate în organizarea și derularea 

festivității de premiere; 

Din partea Consiliului Judeţean Alba persoana responsabilă de derularea activităţilor din cadrul 

proiectelor ce fac obiectul prezentului protocol este domnul Cristian Dumitraş - consilier superior în 

cadrul Direcției gestionarea patrimoniului - Serviciul turism, cultură, tineret, sport şi învăţământ, nr. de 

tel. 0761 331.365, e-mail: cristian.dumitras@cjalba.ro. 

 (2) Inspectoratul Şcolar Județean Alba,  

 Inspectoratului Școlar Județean Alba îi revine întreaga responsabilitate cu privire la 

organizarea și desfășurarea activităţilor sportive din cadrul competiţiilor;  

 să pună la dispoziţia tuturor celor implicaţi un Regulament de desfășurare a competițiilor 

sportive și a festivității de premiere; 

 să elaboreze un raport de activitate după fiecare etapă din cadrul competițiilor, referitoare la 

data și locul desfășurării, număr de participanți, rezultate etc.; 

 să asigure diseminarea în rețeaua școlară și promovarea în mass media și pe site-ul propriu a 

activităților din cadrul competiţiilor; 

Din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba persoana responsabilă de derularea activităţilor 

din cadrul proiectelor ce fac obiectul prezentului protocol este domnul profesor Mihai Negrescu, 

Inspector şcolar - Educaţie Fizică şi Sport, nr. de tel. 0721 211.014, email: negrescu_mihai@yahoo.com. 

 ARTICOLUL 6 - CONFLICTUL DE INTERESE 

Părţile se obligă să ia toate măsurile necesare evitării oricărui conflict de interese şi va informa 

partenerul imediat, despre orice situaţie care conduce sau poate conduce la apariţia unui asemenea 

conflict de interese. 

 ARTICOLUL 7 - AMENDAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE 

(1) Orice modificare a Protocolului de colaborare trebuie făcută în scris, printr-un amendament 

care trebuie acceptat de cealaltă Parte. Partea care solicită modificarea trebuie să informeze cealaltă parte 

cu cel puţin 30 zile înainte de data la care se doreşte intrarea în vigoare a amendamentului. 

(2) Orice modificare a reglementărilor legale cu privire la desfăşurarea activităţilor sportive din 

cadrul Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar va fi adusă la cunoştinţa partenerului şi va conduce la 

aducerea în acord a anexei la prezentul protocol de colaborare. 

(3) Orice modificare a protocolului de colaborare se va supune aprobării Consiliului Județean 

Alba și va intra în vigoare la data semnării amendamentului, ulterioare aprobării lui prin hotărâre. 

 ARTICOLUL 8 - RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR 

(1) Prezentul protocol de colaborare deservește interesul comun al părților, care se obligă să-l 

execute întocmai și cu bună-credință. 

(2) Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui protocol de 

colaborare. 

(3) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către una dintre 

părți, dă dreptul celeilalte părți să ceară rezilierea protocolului de colaborare, printr-o notificare scrisă 

http://www.cjalba.ro/
mailto:cristian.dumitras@cjalba.ro
mailto:negrescu_mihai@yahoo.com


 

48 

adresată părții în culpă, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data constatării nerespectării 

clauzelor protocolului de colaborare.  

(4) În cazul în care se constată că, urmare a nerespectării clauzelor, a fost creat un prejudiciu, 

partea prejudiciată are dreptul de a solicita repararea acestuia și plata de daune-interese, după caz, 

conform normelor legale în vigoare. 

 ARTICOLUL 9 - FORȚA MAJORĂ 

(1) Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale a 

obligaţiilor asumate prin prezentul protocol de colaborare. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment 

independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea protocolului de 

colaborare şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate. 

(2) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, 

în maximum 5 (cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore, împreună cu avertizarea asupra 

efectelor şi întinderii posibile a forţei majore, va fi comunicată în maximum 15 (cincisprezece) zile de la 

apariţie. Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere.  

(3) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi încetarea 

cauzei acesteia în maximum 15(cincisprezece) zile de la încetare. 

(4) Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6 (şase) luni, fiecare partener 

poate renunţa la executarea protocolului de colaborare. În nici un caz, nici una din părţi nu are dreptul de 

a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile până la această 

dată. 

 

 Prezentul protocol de colaborare constituie voinţa comună a părţilor şi s-a semnat 

astăzi…………, în 4 (patru) exemplare originale în limba română, de egală valoare juridică. 

 

           Judeţul Alba, prin                                                   Inspectoratul Școlar Județean Alba 

CONSILIUL JUDETEAN ALBA                                                                     

 

                   

           Judeţul Alba, prin                                                    Inspectoratul Școlar Județean Alba 

CONSILIUL JUDETEAN ALBA                                                                     

                        

               Președinte,                                                                    Inspector Școlar General, 

            Ion DUMITREL                                                         Prof. Eugenia Marcela DĂRĂMUȘ 

 

Vicepreşedinte, 

        Alin Florin CUCUI 

                                                                       

 

Director executiv, 

       Marian Florin AITAI 

       

 

Director executiv, 

             Ioan BODEA 

 

                            

Director executiv, 

          Liliana NEGRUŢ  

 

     

   Vizat C.F.P.      

         

           

 Consilier juridic 

 

                 Întocmit,  
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                                                                                              Anexa la Protocolul de colaborare 

 

 

 

REGULAMENT 

   în vederea organizării activităților din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de baschet” 

(liceu băieţi şi fete), „Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) şi „Cupa școlilor și liceelor 

la fotbal” (primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi fete) 

 

 

 

Preambul 

În cadrul Strategiei de Dezvoltare a Sportului în România - perioada 2016 - 2032, capitolul 5.1. 

„Sportul pentru toți” se urmăreşte ca indicator de performanţă: Creșterea numărului de practicanți ai 

activităților fizice la nivel național, cu 30% în  perioada 2016-2032. 

Sportul pentru toți reprezintă acel subsistem al sportului destinat tuturor categoriilor de populație. 

Accesibilitatea, liberul acces și finalitățile recreaționale, reprezintă caracteristici importante, care îi 

conferă un rol aparte în ansamblul consumurilor culturale ale societății contemporane. 

 

CAPITOLUL I – Cadrul legal 

 

Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5530/2011 privind aprobarea 

Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolar, a Legii nr. 1/2011 a 

educaţiei naţionale, a Legii nr. 69/2000 care reglementează organizarea și funcționarea sistemului 

național de educație fizică și sport şi a Strategiei de Dezvoltare a Sportului în România - perioada 2016 -

2032 

Potrivit art. 91 alin. 1 lit. e raportat la alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „consiliul județean are atribuții 

privind cooperarea interinstituțională”, în exercitarea acestor atribuții, hotărând „cooperarea sau asocierea 

cu persoane juridice române ori străine, inclusiv parteneri din societatea civilă, în vederea finanțării și 

realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public județean”. 

 

CAPITOLUL II – Alocarea resurselor financiare 

 

Art. 1. Suma aferentă realizării programului se va aloca din bugetul local al Judeţului Alba.  

 

CAPITOLUL III – Locul şi perioada desfăşurării programului 

 

Art. 2.  Județul Alba, în perioada martie - decembrie 2018. 

 

CAPITOLUL IV – Derularea proiectelor ce fac obiectul protocolului 

 

Art. 3.  Proiectul „Campionatul județean de baschet” (liceu băieţi şi fete), care are ca scop  

promovarea acestui sport în rândul populaţiei din învăţământul preuniversitar. 

 

 OBIECTIVE: 

 Participarea voluntară a unui număr mare de elevi la învăţarea şi practicarea unui sport 

competiţional; 

 Cultivarea în rândul elevilor a spiritului de competiţie şi de fair play; 

 Favorizarea socializării elevilor; 

 Oferirea unei alternative la tentaţiile nocive existente în societatea actuală. 

 

 MOD DE ORGANIZARE 
La campionat participă echipe de băieţi  ale liceelor şi colegiilor din Judeţul Alba pe baza 

completării unei cereri de participare şi a constituirii unor loturi lărgite de minim 15 elevi componenţi  

pentru fiecare echipă. 

Loturile de elevi nu vor cuprinde sportivi legitimaţi la cluburile sportive de baschet şi nici elevi  

din liceele cu profil sportiv, pentru a respecta caracterul sportului de masă şi egalitatea de şanse. 

Unitatea de învăţământ asigură asistenţa medicală pe timpul desfăşurării etapei din campionat. 
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Campionatul se desfăşoară în mai multe etape (în funcţie de numărul de echipe înscrise) după un 

calendar competiţional stabilit la începutul fiecărui an şcolar. 

Etapele se desfăşoară de regulă, de zilele colegiilor şi liceelor, iar colegiul organizator al etapei 

asigură baza sportivă şi condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a acestora. 

Pentru fiecare etapă se prezintă un tabel nominal care să ateste că elevii sunt apţi pentru 

practicarea sportului cu menţiunea „Apt pentru efort fizic”. 

 

MOD DE DESFĂŞURARE        
Etapele campionatului sunt organizate tip turneu (fiecare cu fiecare), iar ordinea meciurilor se 

face prin tragerea la sorţi, conform tabelei Berger. 

Arbitrajul se face respectând prevederile Regulamentului jocului de baschet  aprobat de FIBA  şi 

FRB  (actualizat). 

Fiecare echipă înscrie în foaia de arbitraj 12 elevi care vor juca în cadrul etapei respective. 

Se joacă 4 reprize a câte 10 minute în fiecare meci şi se acordă: 

 2 puncte pentru echipa care câştigă;  

 1 punct pentru echipa care pierde;    

La finalul etapei se face un clasament în funcţie de punctele acumulate de fiecare echipă şi de 

coşaveraj. Punctele acumulate pe parcursul tuturor etapelor stabilesc clasamentul final al anului 

competiţional. 

 

 Fiecare echipă participantă organizează turneul o dată, pe parcursul anului școlar, atunci când 

sunt zilele școlii respective. La primul turneu se face tragerea la sorți conform tabelei Berger, apoi se 

joacă fiecare cu fiecare, fiind astfel un număr de 10 jocuri pe turneu. (4 jocuri pentru fiecare echipă). 

 

 Beneficiarii direcți ai concursului sunt elevii din învăţământul preuniversitar, iar beneficiarii 

indirecți sunt cadrele didactice, familia, prietenii și societatea în general. 

 

Premierea: în limita bugetului alocat, câștigătorii locurilor I, II și III la faza judeţeană, vor fi 

premiați cu diplome, cupe. 

 

Art. 4. Proiectul „Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete), care are ca scop  

promovarea acestui sport în rândul populaţiei din învăţământul preuniversitar. 

 

 OBIECTIVE: 

 Participarea voluntară a unui număr mare de elevi la învăţarea şi practicarea unui sport 

competiţional; 

 Cultivarea în rândul elevilor a spiritului de competiţie şi de fair play; 

 Favorizarea socializării elevilor; 

 Oferirea unei alternative la tentaţiile nocive existente în societatea actuală. 

 

 MOD DE ORGANIZARE 
La campionat participă echipe de băieţi şi fete ale liceelor şi colegiilor din judeţul Alba pe baza 

completării unei cereri de participare şi a constituirii unor loturi lărgite de minim 20 elevi componenţi, 

atât pentru echipa de fete, cât şi pentru băieţi. 

Loturile de elevi nu vor cuprinde sportivi legitimaţi la cluburile sportive de volei şi nici elevi din 

liceele cu profil sportiv, dacă au secţie de volei, pentru a respecta caracterul sportului de masă şi 

egalitatea de şanse. 

Unitatea de învăţământ asigură asistenţa medicală pe timpul desfăşurării etapei din campionat. 

Campionatul se desfăşoară în mai multe etape (în funcţie de numărul de echipe înscrise), după un 

calendar competiţional stabilit la începutul fiecărui an şcolar. 

Etapele se desfăşoară de regulă, de zilele colegiilor şi liceelor, iar colegiul organizator al etapei 

asigură baza sportivă şi condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a acestora. 

Pentru fiecare etapă se prezintă un tabel nominal care să ateste că elevii sunt apţi pentru 

practicarea sportului cu menţiunea „Apt pentru efort fizic”. 

 

MOD DE DESFĂŞURARE        
Etapele campionatului sunt organizate tip turneu (fiecare cu fiecare), iar ordinea meciurilor se 

face prin tragerea la sorţi, conform tabelei Berger. 

Arbitrajul se face respectând prevederile Regulamentului jocului de volei  aprobat de FIVB  şi 

FRV în anul 2012 (actualizat). 
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Fiecare echipă înscrie în foaia de arbitraj 10 elevi care vor juca în cadrul etapei respective. 

Se joacă 3 seturi în fiecare meci şi se acordă: 

 3 puncte pentru echipa care câştigă  meciul cu 3 – 0 ;  

 2 puncte pentru echipa care câştigă cu scorul de 2 – 1;  

 1 punct pentru echipa care câştigă un set;    

La finalul etapei se face un clasament în funcţie de punctele acumulate de fiecare echipă şi de 

setaveraj. Punctele acumulate pe parcursul tuturor etapelor stabilesc clasamentul final al anului 

competiţional. 

 

 Beneficiarii direcți ai concursului sunt elevii din învăţământul preuniversitar, iar beneficiarii 

indirecți sunt cadrele didactice, familia, prietenii și societatea în general. 

 

Premierea: în limita bugetului alocat, câștigătorii locurilor I, II și III la faza judeţeană, vor fi 

premiați cu diplome, cupe. 

 

Art. 5. Proiectul „Cupa școlilor și liceelor la fotbal” (primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi fete), 

care are ca scop  promovarea acestui sport în rândul populaţiei din învăţământul preuniversitar. 

Campionatul, va avea loc în decursul anului şcolar 2018-2019 şi se va desfășura pe etape:  

 etapa (faza) locală 

 etapa (faza) judeţeană 

 etapa pe zonă (participă câştigătoarea fazei judeţene) 

 

 Beneficiarii direcți ai concursului sunt elevii din învăţământul preuniversitar, iar beneficiarii 

indirecți sunt cadrele didactice, familia, prietenii și societatea în general. 

Activitățile din cadrul concursul sunt:   

lansarea campionatului, înscrierea echipelor, prezentarea regulamentului de concurs, 

prezentarea materialelor de promovare a concursului; 

 desfăşurarea etapei locale; 

 desfăşurarea etapei judeţene.  

 

Desfăşurarea competiţiei se va face după cum urmează: 

 

1. Învăţământ primar – băieţi și fete (competiţiile au finalitate naţională) 

 

PREVEDERI METODOLOGICE 
Terenul de joc: Lungime - 40 m; Lățime - 20 m; 

Jocurile se pot organiza în aer liber sau în sală. 

Dimensiunea porților: Distanța între stâlpi - 3 m; Înălțimea porților - 2 m. 

Atenție la modul în care sunt fixate porțile! 

Mingea de joc: jocurile se vor disputa cu minge nr. 4    

Lovitura de pedeapsă se execută dintr-un punct aflat la 7 m de la mijlocul porții și la distanță 

egală de stâlpii porții. 

Lovitura de la colț se execută dintr-un punct marcat printr-un sfert de cerc, în fiecare colț al 

suprafeței de joc. 

Durata jocului: 

 jocurile se desfășoară pe durata a două reprize a câte 10 de minute fără prelungiri; 

durata fiecărei reprize se va prelungi numai pentru executarea unei lovituri de pedeapsă;  

 pauza dintre reprize va fi de 10 minute. 

Număr de jucători:  

lotul este format din 10 elevi, din care maximum 5 elevi pot fi legitimați la A.J.F., iar ceilalți 

trebuie să fie obligatoriu nelegitimați la A.J.F.; 

 fiecare echipă va fi formată din 5 jucători de câmp și un portar = 6 jucători; 

 pe raportul de arbitraj pot fi trecuți ca jucători de rezervă maxim 4 jucători;  

 un joc nu mai poate continua dacă una dintre echipe are 3 jucători eliminați.  

Înlocuiri de jucători: 

 se pot efectua când mingea este în joc sau în afara jocului;  

 un jucător care a fost înlocuit se poate întoarce pe teren ca înlocuitor pentru alt jucător;  

 numărul înlocuirilor într-un joc este nelimitat;  

 jucătorul care intră pe teren nu poate face acest lucru până când jucătorul care părăsește 

suprafața de joc nu a trecut complet de linia de margine a terenului.  
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Oricare dintre jucătorii de rezervă poate înlocui portarul, avându-se în vedere următoarele 

condiții:  

 arbitrul trebuie informat înainte de efectuarea înlocuirii;  

 înlocuirea poate fi efectuată numai când jocul este întrerupt;  

 jucătorul de rezervă, care a înlocuit portarul, trebuie să poarte un tricou care să-l deosebească 

de toți ceilalți jucători. 

Dacă, în timpul efectuării unei înlocuiri, jucătorul de rezervă intră pe teren înainte ca jucătorul 

înlocuit să părăsească complet terenul:  

 jocul este oprit; 

 se cere jucătorului care este înlocuit să părăsească terenul. 

Jocul se reia printr-o lovitură liberă indirectă, executată de echipa adversă din locul unde s-a aflat 

mingea în momentul întreruperii jocului. Dacă mingea se află în interiorul suprafeței de pedeapsă, 

lovitura liberă indirectă se execută de pe linia suprafeței de pedeapsă, din locul cel mai apropiat unde s-a 

aflat mingea în momentul întreruperii. 

Echipamentul jucătorilor: 

 un tricou cu mânecă scurtă sau lungă – numerotat;  

 șort;  

 jambiere;  

 încălțăminte adecvată suprafeței de joc;  

 portarul poate avea pantalon lung, echipamentul acestuia trebuie să aibă o culoare 

diferită față de ceilalți jucători și arbitrii;  

 jucătorii nu au voie sa poarte accesorii sau bijuterii care pot prezenta un pericol pentru 

ceilalţi participanți la joc.  

Pentru orice abatere de la aceste reguli, jucătorul este trimis de arbitru în afara suprafeței de joc, 

pentru a-și pune în ordine echipamentul. Jucătorul poate reintra pe teren numai când jocul este oprit și 

arbitrul verifică dacă echipamentul este în ordine.  

Arbitrul  

Fiecare joc este condus de câte doi arbitri, care au autoritate deplină în aplicarea Legilor Jocului 

(conform actualului regulament).  

Deciziile arbitrilor cu privire la faptele legate de joc sunt definitive.  

Lovitura de începere  

 fiecare echipă se găsește în jumătatea proprie de teren;  

 oponenții echipei care încep jocul trebuie să se afle în terenul propriu la o distanță de 

cel puțin 3 metri de minge, până când aceasta este în joc;  

 un gol nu poate fi marcat direct dintr-o lovitură de începere.  

Mingea de arbitru 

Este modul de a relua jocul după o oprire temporară, cu condiția ca, înainte de întreruperea 

jocului, mingea să fi fost în joc și să nu fi depășit în întregime linia de margine sau linia porții. 

Mingea afară din joc 

Mingea este afară din joc atunci când: 

 a traversat în totalitate linia de poartă sau linia de margine, pe sol sau în aer; 

 jocul a fost întrerupt de arbitru. 

Mingea ieșită în aut de poartă va fi repusă de portar cu mâna. Mingea este în joc atunci când a 

depășit semicercul de 6 m (suprafața de pedeapsă). Dacă mingea este jucată de un coechipier sau de un 

adversar înainte ca ea să depășească semicercul de 6 m, se va repeta repunerea mingii în joc. 

Mingea se repune în joc cu mâna, indiferent de procedeu, atunci când este prinsă de portar. 

Nu se poate marca un gol direct dintr-o degajare de la poartă sau dintr-o lovitură de începere. 

Mingea în joc 

Mingea este în joc în toate celelalte situații, inclusiv când ricoșează din barele porții sau din 

arbitru. 

Aruncarea de la margine 

Se execută cu piciorul de jos, mingea trebuie să fie oprită (lovitură indirectă). 

Executantul nu trebuie să joace din nou mingea înainte ca aceasta să fi fost atinsă de un alt 

jucător. Dacă, după ce mingea este în joc, executantul o atinge a doua oară, înainte ca aceasta să fi fost 

atinsă de un alt jucător, se va acorda o lovitură liberă indirectă echipei adverse, care se va executa de pe 

locul unde s-a comis greșeala. 

Mingea va fi în joc imediat după ce a intrat pe terenul de joc. 

Pentru orice abatere de la prevederile de mai sus, aruncarea de la margine se va repeta de un 

jucător al echipei adverse. 

Lovitura de la colț  
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Se va acorda când mingea a fost atinsă ultima dată de un jucător al echipei în apărare și a depășit 

linia porții fie pe pământ, fie în aer. 

Lovitura se execută de la colțul terenului de joc cel mai apropiat de locul pe unde mingea a ieșit 

de pe teren. 

Jucătorii echipei adverse trebuie să se afle la o distanță de 5 m de minge până când aceasta intră 

în joc. 

Mingea va fi în joc imediat ce a fost lovită și s-a deplasat. 

Ofsaid - La fotbalul pe teren redus nu există ofsaid. 

Faulturi și comportament incorect – acestea sunt sancționate după cum urmează: Lovitura liberă 

directă se acordă în următoarele situații: 

 lovește sau încearcă să lovească un adversar; 

 împinge un adversar; 

 împiedică sau încearcă să împiedice un adversar; 

 ține un adversar; 

 atinge în mod deliberat mingea cu mâna. 

Lovitura liberă se execută din locul unde s-a comis abaterea. Adversarii trebuie să se afle la o 

distanță de 5 m față de minge. 

Dacă mingea intră direct în poarta echipei adverse, se va acorda gol. 

Lovitura de pedeapsă 

Se acordă dacă un jucător a comis una dintre greșelile enumerate mai sus în interiorul propriei 

suprafețe de pedeapsă, indiferent de locul în care se află mingea, cu condiția ca aceasta să fie în joc. 

Lovitura liberă indirectă se acordă în următoarele situații: 

Portarul face una dintre următoarele greșeli: 

 atinge sau controlează mingea cu mâinile după ce i-a fost pasată în mod deliberat de un 

coechipier;  

 atinge sau controlează mingea cu mâinile după ce a primit-o direct de la un coechipier 

printr-o lovitură de repunere de la margine.  

În opinia arbitrului, un jucător: 

 joacă într-o manieră periculoasă;  

 împiedică deliberat înaintarea unui adversar când mingea nu este jucată.  

Lovitura liberă indirectă se execută din locul unde a fost comisă greșeala. Excepție se face în 

situația în care greșeala a fost comisă în interiorul suprafeței de pedeapsă, caz în care lovitura se execută 

de pe linia ce marchează suprafața de pedeapsă, din locul cel mai apropiat de unde s-a comis greșeala.  

Golul se acordă numai dacă mingea intră în poartă după ce a fost atinsă de un alt jucător. 

Sancțiuni disciplinare  

 suspendările temporare și eliminarea unui jucător sunt sancțiuni folosite în fotbalul pe 

teren redus;  

 acordarea a două avertismente (cartonașe galbene) în același meci implică eliminarea 

temporară pe o durată de două minute;  

 acordarea cartonașului roșu determină eliminarea temporară pe o durată de 5 minute;  

 jucătorul eliminat temporar va rămâne într-o zonă lângă masa oficialilor;  

 jucătorul va fi informat de arbitru sau de oficialul meciului când expiră timpul de 

eliminare;  

 jucătorul, după ce a intrat în joc și este eliminat a doua oară, va fi eliminat definitiv și nu 

va mai avea drept de joc în acel meci. 

Punctaj  

Se vor acorda 3 puncte pentru joc câștigat, 1 punct pentru joc egal, zero puncte pentru joc 

pierdut.  

Departajarea echipelor  

Dacă, după disputarea jocurilor, două sau mai multe echipe se află la egalitate de puncte, se vor 

aplica în ordine, prin eliminare, fără a se mai reveni asupra lor, următoarele criterii de departajare:  

 cel mai mare număr de puncte în întâlnirile directe; 

 diferența de goluri în întâlnirile directe; 

 cel mai mare număr de goluri marcate în jocurile cu echipele aflate la egalitate de puncte; 

 golaverajul mai bun în meciurile cu echipele aflate la egalitate de puncte; 

 golaverajul general mai bun în partidele cu toate echipele din grupă; 

 echipa cu vârsta celor 12 jucători mai mică față de celelalte echipe cu care se află la 

egalitate de puncte. 

La jocurile eliminatorii (finala etapei pe județ sau pe regiune, jocul pentru locurile 3-4 și finala), 

dacă, la expirarea timpului regulamentar de joc, echipele se află la egalitate, se vor executa lovituri de 
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departajare de la 7 m. Prima serie de 3 lovituri de departajare va fi executată de trei jucători desemnați de 

antrenor/profesor dintre cei aflați pe teren la terminarea timpului de joc. 

Dacă, după efectuarea primei serii de departajare, egalitatea persistă, se va executa alternativ câte 

o lovitură de fiecare echipă, de jucătorii care nu au participat la executarea nici uneia din primele 3 

lovituri de departajare, până în momentul în care una dintre echipe nu marchează. Ordinea de executare a 

loviturilor de departajare se stabilește prin tragere la sorți. 

Pot executa lovituri de departajare toți jucătorii trecuți pe raportul de arbitraj, cu excepția 

jucătorilor care au fost eliminați definitiv pe parcursul jocului. 

Orice jucător de câmp poate lua locul portarului la executarea loviturilor de departajare, singura 

condiție fiind aceea că el trebuie să-și schimbe tricoul. 

 

2. Învăţământ liceal şi profesional – băieţi și fete (competiţie cu finalitate naţională) 

 

PREVEDERI METODOLOGICE 

Terenul de joc: Lungime - 40 m; Lățime - 20 m. 

Jocurile se pot organiza în aer liber sau în sală. 

Dimensiunea porților: Distanța între stâlpi - 3 m; Înălțimea porților - 2 m. 

Atenție la modul în care sunt fixate porțile! 

Mingea de joc: jocurile se vor disputa cu  minge nr. 5. 

Lovitura de pedeapsă se execută dintr-un punct aflat la 7 m de la mijlocul porții și la distanță 

egală de stâlpii porții. 

Lovitura de la colț se execută dintr-un punct marcat printr-un sfert de cerc în fiecare colț al 

suprafeței dejoc. 

Durata jocului: 

 jocurile se desfășoară pe durata a două reprize a câte două reprize a câte 20 de minute fără 

prelungiri;  

 durata fiecărei reprize se va prelungi numai pentru executarea unei lovituri de pedeapsă;  

 pauza dintre reprize va fi de 10 minute. 

Număr de jucători:  

 lotul este format din 10 elevi, din care maximum 5 elevi pot fi legitimați la A.J.F., iar 

ceilalți trebuie să fie obligatoriu nelegitimați la A.J.F.; 

 fiecare echipă va fi formată din 5 jucători de câmp și un portar = 6 jucători; 

 pe raportul de arbitraj pot fi trecuți ca jucători de rezervă maxim 4 jucători;  

 un joc nu mai poate continua dacă una dintre echipe are 3 jucători eliminați.  

Înlocuiri de jucători: 

 se pot efectua când mingea este în joc sau în afara jocului;  

 un jucător care a fost înlocuit se poate întoarce pe teren ca înlocuitor pentru alt jucător;  

 numărul înlocuirilor într-un joc este nelimitat; 

 jucătorul care intră pe teren nu poate face acest lucru până când jucătorul care părăsește 

suprafața de joc nu a trecut complet de linia de margine a terenului.  

Oricare dintre jucătorii de rezervă poate înlocui portarul, avându-se în vedere următoarele 

condiții:  

 arbitrul trebuie informat înainte de efectuarea înlocuirii;  

 înlocuirea poate fi efectuată numai când jocul este întrerupt;  

 jucătorul de rezervă, care a înlocuit portarul, trebuie să poarte un tricou care să-l 

deosebească de toți ceilalți jucători. 

Dacă, în timpul efectuării unei înlocuiri, jucătorul de rezervă intră pe teren înainte ca jucătorul 

înlocuit să părăsească complet terenul:  

 jocul este oprit; 

 se cere jucătorului care este înlocuit să părăsească terenul. 

Jocul se reia printr-o lovitură liberă indirectă, executată de echipa adversă din locul unde s-a aflat 

mingea în momentul întreruperii jocului. Dacă mingea se află în interiorul suprafeței de pedeapsă, 

lovitura liberă indirectă se execută de pe linia suprafeței de pedeapsă, din locul cel mai apropiat unde s-a 

aflat mingea în momentul întreruperii. 

Echipamentul jucătorilor: 

 un tricou cu mânecă scurtă sau lungă – numerotat;  

 șort;  

 jambiere;  

 încălțăminte adecvată suprafeței de joc;  

 portarul poate avea pantalon lung, echipamentul acestuia trebuind să aibă o culoare diferită 

față de ceilalți jucători și arbitrii;  
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 jucătorii nu au voie să poarte accesorii sau bijuterii care pot prezenta un pericol pentru toţi 

participanții la joc.  

Pentru orice abatere de la aceste reguli, jucătorul este trimis de arbitru în afara suprafeței de joc, 

pentru a-și pune în ordine echipamentul. Jucătorul poate reintra pe teren numai când jocul este oprit și 

arbitrul verifică dacă echipamentul este în ordine.  

Arbitrul  

Fiecare joc este condus de câte doi arbitri, care au autoritate deplină în aplicarea Legilor Jocului 

(conform actualului regulament).  

Deciziile arbitrilor cu privire la faptele legate de joc sunt definitive.  

Lovitura de începere  

 fiecare echipă se găsește în jumătatea proprie de teren;  

 oponenții echipei care încep jocul trebuie să se afle în terenul propriu la o distanță de cel 

puțin 3 metri de minge, până când aceasta este în joc;  

 un gol nu poate fi marcat direct dintr-o lovitură de începere.  

Mingea de arbitru 

Este modul de a relua jocul după o oprire temporară, cu condiția ca, înainte de întreruperea 

jocului, mingea să fi fost în joc și să nu fi depășit în întregime linia de margine sau linia porții. 

Mingea afară din joc 

Mingea este afară din joc atunci când: 

 a traversat în totalitate linia de poartă sau linia de margine, pe sol sau în aer; 

 jocul a fost întrerupt de arbitru. 

Mingea ieșită în aut de poartă va fi repusă de portar cu mâna. Mingea este în joc atunci când a 

depășit semicercul de 6 m (suprafața de pedeapsă). Dacă mingea este jucată de un coechipier sau de un 

adversar înainte ca ea să depășească semicercul de 6 m, se va repeta repunerea mingii în joc. 

Mingea se repune în joc cu mâna, indiferent de procedeu, atunci când este prinsă de portar. 

Nu se poate marca un gol direct dintr-o degajare de la poartă sau dintr-o lovitură de începere. 

Mingea în joc 

Mingea este în joc în toate celelalte situații, inclusiv când ricoșează din barele porții sau din 

arbitru. 

Aruncarea de la margine 

Se execută cu piciorul de jos, mingea trebuie să fie oprită (lovitură indirectă). 

Executantul nu trebuie să joace din nou mingea înainte ca aceasta să fi fost atinsă de un alt 

jucător. Dacă, după ce mingea este în joc, executantul o atinge a doua oară, înainte ca aceasta să fi fost 

atinsă de un alt jucător, se va acorda o lovitură liberă indirectă echipei adverse, care se va executa de pe 

locul unde s-a comis greșeala. 

Mingea va fi în joc imediat după ce a intrat pe terenul de joc. 

Pentru orice abatere de la prevederile de mai sus, aruncarea de la margine se va repeta de un 

jucător al echipei adverse. 

 Lovitura de la colț  

Se va acorda când mingea a fost atinsă ultima dată de un jucător al echipei în apărare și a depășit 

linia porții fie pe pământ, fie în aer. 

Lovitura se execută de la colțul terenului de joc cel mai apropiat de locul pe unde mingea a ieșit 

de pe teren. 

Jucătorii echipei adverse trebuie să se afle la o distanță de 5 m de minge până când aceasta intră 

în joc. 

Mingea va fi în joc imediat ce a fost lovită și s-a deplasat. 

Ofsaid - La fotbalul pe teren redus nu există ofsaid. 

Faulturi și comportament incorect – acestea sunt sancționate după cum urmează: 

 lovitura liberă directă se acordă în următoarele situații: 

 lovește sau încearcă să lovească un adversar; 

 împinge un adversar; 

 împiedică sau încearcă să împiedice un adversar; 

 ține un adversar; 

 atinge în mod deliberat mingea cu mâna. 

Lovitura liberă se execută din locul unde s-a comis abaterea. Adversarii trebuie să se afle la o 

distanță de 5 m față de minge. 

Daca mingea intră direct în poarta echipei adverse, se va acorda gol. 

 lovitura de pedeapsă - se acordă dacă un jucător a comis una dintre greșelile 

enumerate mai sus în interiorul propriei suprafețe de pedeapsă, indiferent de locul în care se află mingea, 

cu condiția ca aceasta să fie în joc. 

 lovitura liberă indirectă se acordă în următoarele situații: 
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o Portarul face una dintre următoarele greșeli: 

 atinge sau controlează mingea cu mâinile 

după ce i-a fost pasată în mod deliberat de un coechipier; 

 atinge sau controlează mingea cu mâinile 

după ce a primit-o direct de la un coechipier printr-o lovitură de repunere 

de la margine. 

o În opinia arbitrului, un jucător: 

 joacă într-o manieră periculoasă; 

 împiedică deliberat înaintarea unui 

adversar când mingea nu este jucată.  

Lovitura liberă indirectă se execută din locul unde a fost comisă greșeala. Excepție se face în 

situația în care greșeala a fost comisă în interiorul suprafeței de pedeapsă, caz în care lovitura se execută 

de pe linia ce marchează suprafața de pedeapsă, din locul cel mai apropiat de unde s-a comis greșeala.  

Golul se acordă numai dacă mingea intră în poartă după ce a fost atinsă de un alt jucător. 

Sancțiuni disciplinare  

 suspendările temporare și eliminarea unui jucător sunt sancțiuni folosite în fotbalul pe 

teren redus;  

 acordarea a două avertismente (cartonașe galbene) în același meci implică eliminarea 

temporară pe o durată de două minute;  

 acordarea cartonașului roșu determină eliminarea temporară pe o durată de 5 minute;  

 jucătorul eliminat temporar va rămâne într-o zonă lângă masa oficialilor;  

 jucătorul va fi informat de arbitru sau de oficialul meciului când expiră timpul de 

eliminare;  

 jucătorul, după ce a intrat în joc și este eliminat a doua oară, va fi eliminat definitiv și 

nu va mai avea drept de joc în acel meci. 

Punctaj  

Se vor acorda 3 puncte pentru joc câștigat, 1 punct pentru joc egal, zero puncte pentru joc 

pierdut.  

Departajarea echipelor  

Dacă, după disputarea jocurilor, două sau mai multe echipe se află la egalitate de puncte, se vor 

aplica în ordine, prin eliminare, fără a se mai reveni asupra lor, următoarele criterii de departajare:  

 cel mai mare număr de puncte în întâlnirile directe; 

 diferența de goluri în întâlnirile directe; 

 cel mai mare număr de goluri marcate în jocurile cu echipele aflate la egalitate de puncte; 

 golaverajul mai bun în meciurile cu echipele aflate la egalitate de puncte; 

 golaverajul general mai bun în partidele cu toate echipele din grupă; 

 echipa cu vârsta celor 12 jucători mai mică față de celelalte echipe cu care se află la 

egalitate de puncte. 

La jocurile eliminatorii (finala etapei pe județ sau pe regiune, jocul pentru locurile 3-4 și finala), 

dacă, la expirarea timpului regulamentar de joc, echipele se află la egalitate, se vor executa lovituri de 

departajare de la 7 m. Prima serie de 3 lovituri de departajare va fi executată de trei jucători desemnați de 

antrenor/profesor dintre cei aflați pe teren la terminarea timpului de joc. 

Dacă, după efectuarea primei serii de departajare, egalitatea persistă, se va executa alternativ câte 

o lovitură de fiecare echipă, de jucătorii care nu au participat la executarea nici-uneia din primele 3 

lovituri de departajare, până în momentul în care una dintre echipe nu marchează. Ordinea de executare a 

loviturilor de departajare se stabilește prin tragere la sorți. 

Pot executa lovituri de departajare toți jucătorii trecuți pe raportul de arbitraj, cu excepția 

jucătorilor care au fost eliminați definitiv pe parcursul jocului. 

Orice jucător de câmp poate lua locul portarului la executarea loviturilor de departajare, singura 

condiție fiind aceea că el trebuie să-și schimbe tricoul. 

Premierea: în limita bugetului alocat, câștigătorii locurilor I, II și III la faza judeţeană, vor fi 

premiați cu diplome, cupe și premii constând în echipamente sportive. 

 

CAPITOLUL V -  Dispoziţii finale 

 

Art. 6. Prevederile prezentului regulament se aplică în anul 2018.  

Prezentul Regulament a fost elaborat pe baza „Prevederilor metodologice” şi a „Regulamentelor 

de organizare şi  desfăşurare a competiţiilor de baschet, volei şi fotbal” puse la dispoziţie de către 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba şi cadre didactice de specialitate.  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Județul Alba  

prin Consiliul Județean Alba și Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, în vederea 

organizării activităţilor în cadrul Proiectului „Educație pentru prevenirea traficului de persoane” 

 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 1 februarie 2018; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Județul 

Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, în vederea 

organizării activităţilor în domeniul educației pentru prevenirea traficului de persoane; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de 

colaborare între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenţia Naţională Împotriva Traficului de 

Persoane, în vederea organizării activităţilor în domeniul educației pentru prevenirea traficului de 

persoane; 

 - raportul de specialitate nr. 1594/26 ianuarie 2018 comun, al Direcției gestionarea patrimoniului 

și al Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și 

ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legii nr. 678/2001 pentru prevenirea și combaterea traficului de ființe umane, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - H.G. nr. 460/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului 

de Persoane, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare între Județul Alba prin Consiliul 

Județean Alba și Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, în vederea organizării activităţilor 

din cadrul Proiectului „Educație pentru prevenirea traficului de persoane”, conform Protocolului de 

colaborare - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

 Art. 2. Se alocă suma de 10000 lei din bugetul local al Județului Alba (sumă care va fi prevăzută 

și aprobată în bugetul Județului Alba pentru anul 2018), pentru organizarea activităţilor din cadrul 

Proiectului „Educație pentru prevenirea traficului de persoane”.  

 Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Agenţiei Naţională Împotriva Traficului de 

Persoane, Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcției dezvoltare și 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

               CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                  Vasile BUMBU   

 

 

 

 

Nr. 29 

Alba Iulia, 1 februarie 2018 

  

http://www.cjalba.ro/
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Anexa la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 29/1 februarie 2018  

 

 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 
AGENŢIA NAŢIONALĂ ÎMPOTRIVA 

TRAFICULUI DE PERSOANE 

 

 

 

Nr.____________________din_______________ 
 

 

 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.____________________din_______________ 

 

PROTOCOL   DE   COLABORARE 

 

Preambul 

 

Având în vedere problematica fenomenului traficului de persoane în România, Agenţia Naţională 

Împotriva Traficului de Persoane, în scopul optimizării şi extinderii procesului de cooperare 

interinstituţională şi internaţională, dezvoltă parteneriate cu instituţii şi organizaţii cu atribuţii şi 

responsabilităţi în domeniul luptei împotriva traficului de persoane. 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. 3 din H.G. nr. 460/2011 privind organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane, precum şi art. 91 alin. 1 lit. e raportat 

la art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare,  

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE, cu sediul în 

Bucureşti, str. Ion Câmpineanu, nr. 20, etaj V, sector 1, C.I.F.: 28703167, reprezentată prin Director, 

Axel-Maximilian NICOLAE  

şi 

UAT JUDEȚUL ALBA prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în P-ţa Ion I.C. 

Brătianu, nr. 1, Alba Iulia, judeţul Alba, reprezentat de Ion DUMITREL, în calitate de Preşedinte  

au convenit încheierea prezentului protocol de colaborare: 

 

Capitolul I  - Obiectul protocolului de colaborare 

Art. 1. Prezentul protocol de colaborare are ca obiectiv colaborarea activă dintre Agenţia 

Naţională  Împotriva Traficului de Persoane – Centru Regional Alba Iulia şi Consiliul Judeţean Alba, în 

scopul optimizării activităţilor acestora în domeniul educaţiei şi informării pentru prevenirea traficului de 

persoane. 

 

Capitolul II - Activităţi comune 

 Art. 2. În scopul îndeplinirii obiectivului prezentului protocol de colaborare, părţile vor desfăşura 

următoarele activităţi comune: 

a.) participarea personalului propriu specializat la acţiunile specifice stabilite de comun acord;  

b.) mediatizarea ambelor părţi în cadrul acţiunilor comune desfăşurate pe plan          

local/regional/naţional/internaţional; 

c.) realizarea/diseminarea de materiale informativ-preventive cu privire la problematica traficului 

de persoane; 

    d.) promovarea activităților comune pe site-urile www.anitp.mai.gov.ro, respectiv www.cjalba.ro 

 

Capitolul III - Activităţi desfăşurate de către  

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane 

Art. 3. În cadrul cooperării, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane - Centrul 

Regional Alba Iulia, va desfăşura următoarele activităţi: 

  a.)  iniţiază şi organizează activităţi de prevenire  în domeniul traficului de persoane; 

http://www.anitp.mai.gov.ro/
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  b.) pune la dispoziţia partenerului, în condiţiile legii, date statistice şi informaţii privind evoluția 

fenomenului traficului de persoane pe care acesta le solicită şi pe care le consideră necesare pentru 

îndeplinirea obiectivelor prezentului protocol; 

c.) realizează  activităţi de informare şi instruire a specialiştilor Consiliului Judeţean Alba, cu 

privire la diferite aspecte ale traficului de persoane, cu accent pe prevenirea fenomenului; 

d.) obţine acordul Inspectoratului Şcolar Judeţean sau al altor instituţii şi autorităţi publice pentru 

desfăşurarea activităţilor de informare și prevenire în domeniul traficului de persoane. 

 

Capitolul IV - Activităţi desfăşurate de către Consiliul Judeţean Alba 
 Art. 4. În cadrul cooperării, Consiliul Judeţean Alba va desfăşura următoarele activităţi: 

a.) furnizează date şi informaţii în scopul utilizării acestora de către specialiştii Agenţiei 

Naţionale  Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Alba Iulia, în condiţiile legii; 

b.) participă la acţiuni specifice (întâlniri, şedinţe, training-uri, instruiri, etc.) în domeniul 

traficului de persoane, organizate de Agenţia Naţională  Împotriva Traficului de Persoane – Centrul 

Regional Alba Iulia ; 

c.) invită reprezentantul Agenţiei Naţionale  Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional 

Alba Iulia la şedinţele privind coordonarea activităţii consiliilor locale ale comunelor şi oraşelor, care au 

legătură cu obiectul protocolului; 

d.) susţine promovarea de acţiuni şi organizarea de concursuri în scopul educării publicului ţintă 

privind prevenirea traficului de persoane, propuse de Centrul Regional Alba Iulia al Agenţiei Naţionale  

Împotriva Traficului de Persoane, şi asigură finanţarea acestora în sumă maximă de 10.000 lei. 

 

Capitolul V - Modalităţi de colaborare 

Art. 5. (1) Colaborarea rezultată din semnarea prezentului Protocol de colaborare se desfăşoară în 

conformitate cu legislaţia în vigoare, pe baza asistenţei mutuale şi a respectului reciproc. 

             (2) Acest protocol de colaborare nu implică nici o obligaţie financiară pentru Agenţia 

Naţională  Împotriva Traficului de Persoane. 

Art. 6. Părţile vor desemna persoane responsabile pentru derularea colaborării potrivit prezentului 

Protocol de colaborare, ale căror date de contact vor fi comunicate reciproc, în termen de cel mult 20 zile 

de la semnarea protocolului de colaborare. 

 

Capitolul VI - Durata protocolului de colaborare 

Art. 7. Prezentul Protocol intră în vigoare la data semnării de către părţi şi se încheie pe 31 

decembrie 2018.  

 

    Capitolul VII - Încetarea protocolului de colaborare 

Art. 8.  Prezentul Protocol de colaborare încetează în următoarele situaţii: 

a.) la expirarea perioadei de valabilitate, în condiţiile prevăzute la art. 7; 

b.) prin denunţarea unilaterală de către una din părţi, notificată celeilalte părţi cu cel puţin 30 de 

zile înainte de data încetării; 

c.) în cazul reorganizării sau desfiinţării uneia dintre părţi, potrivit legii. 

 

Capitolul VIII - Comunicări 
         Art. 9. (1) Comunicările între părți referitoare la îndeplinirea prezentului protocol se fac prin 

persoanele de contact și prin poștă, fax, e-mail. 

           (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în 

momentul primirii. 

  

Capitolul IX – Soluţionarea litigiilor 

 

Art. 10. Părţile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe 

şi consultări, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele în legătură cu aplicarea prezentului 

protocol.  

 

Capitolul X – Forţa majoră 

Art. 11. (1) Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau 

totale a obligaţiilor asumate prin prezentul protocol. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment 

independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea prezentului protocol 

şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate. 
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(2) Partea care invocă forţa majoră este datoare să o comunice în termen de 48 de ore de 

la survenirea evenimentului, printr-un document scris, emis de către această parte.  

(3) Dacă situaţia de forţă majoră durează mai mult de 10 zile, cele două părţi vor analiza 

și vor stabili de comun acord dacă prezentul protocol trebuie modificat sau reziliat. 

(4) Exonerarea este valabilă doar pe durata evenimentului de forţă majoră. 

                                      

Capitolul XI – Dispoziţii finale 

Art. 12. Părţile vor acţiona în spiritul bunei credinţe şi vor organiza în mod corespunzător 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului protocol. 

Art. 13. În cazul în care una dintre părţi este obligată, în condiţiile legii, să dezvăluie 

informaţiile/datele ce i-au fost furnizate în temeiul prezentului protocol, va notifica de îndată acest fapt 

celeilalte părţi, dacă realizarea notificării nu contravine unor dispoziții legale. 

Art. 14. Părţile îşi vor coordona acţiunile şi alte manifestări publice legate de aplicarea 

prezentului protocol şi se vor consulta ori de câte ori urmează ca una dintre ele să transmită public 

informaţii legate de cele întreprinse în temeiul acestuia. 

Art. 15. Prezentul protocol poate fi modificat și completat la solicitarea oricăreia dintre părți, prin 

acte adiționale. Acestea devin părți integrante ale prezentului protocol. 

Art. 16. Drepturile şi obligaţiile părţilor născute în temeiul prezentului protocol nu pot fi 

cesionate către o altă persoană fizică sau juridică.  

 

Prezentul Protocol s-a încheiat astăzi ____________________, în 2 (două) exemplare, câte un 

exemplar pentru fiecare parte.  

 

            AGENŢIA NAŢIONALĂ                                    Judeţul Alba, prin 

ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE               CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA  

 

          DIRECTOR                       Preşedinte, 

  Comisar şef de poliţie                                Ion DUMITREL 

             Axel-Maximilian Nicolae             

 

           Vicepreşedinte, 

      AVIZAT DE LEGALITATE                                               Alin Florin CUCUI   

 

Director executiv, 

                                                              Marian Florin AITAI       

 

                                             Director executiv, 

                            Ioan BODEA 

                    Șef serviciu,  

       Subcomisar de poliție              

                Marius BURCEA                                                                                     Director executiv, 

         Liliana NEGRUŢ  
     

   Vizat C.F.P.              

           

Consilier juridic 

 

      Întocmit, 
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Anexa la Protocolul de colaborare 

 

 

REGULAMENT 

de desfăşurare a activităţilor în cadrul  

Proiectului „Educație pentru prevenirea traficului de persoane” 

 

 

Preambul 

Traficul de persoane constituie o încălcare a drepturilor omului şi o atingere adusă demnităţii şi 

integrităţii fiinţei umane, o ameninţare asupra securităţii individului şi a valorilor sociale şi morale. Acest 

tip de infracţionalitate afectează în mod direct individul prin impactul pe care îl are asupra unuia dintre 

drepturile individuale fundamentale, libertatea individuală, societatea suportând, în acelaşi timp, influenţe 

negative generate de amplificarea fenomenului corupţiei, a faptelor antisociale şi violente, crearea unor 

mecanisme criminale care obţin profituri substanţiale din acest tip de activitate, afectând stabilitatea 

economică şi securitatea regională. 

 

CAPITOLUL I – Cadrul legal 

 

Art. 1. H.G. nr. 460/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale împotriva 

Traficului de Persoane şi Legea nr. 678/2001 pentru prevenirea și combaterea traficului de ființe umane. 

Art. 2. Potrivit art. 91 alin. 1 lit. e raportat la alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul județean are atribuții 

privind cooperarea interinstituțională, în exercitarea acestor atribuții, hotărând cooperarea sau asocierea 

cu persoane juridice române ori străine, inclusiv parteneri din societatea civilă, în vederea finanțării și 

realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public județean. 

 

CAPITOLUL II – Alocarea resurselor financiare 

 

Art. 3. Suma aferentă realizării programului se va aloca din bugetul local al Judeţului Alba.  

 

CAPITOLUL III – Locul şi perioada desfăşurării programului 

 

Art. 4.  Județul Alba, în perioada martie - decembrie 2018. 

 

CAPITOLUL IV – Activitățile din cadrul proiectului 

 

Art. 5.  Ziua Mondială împotriva exploatării copilului prin muncă, care are ca scop 

prevenirea exploatării copilului prin muncă. 

Acţiunea, va avea loc în decursul lunii Iunie 2018 şi se va desfășura sub forma unei caravane pe 

parcursul a trei zile în următoarele municipii din Judeţul Alba: 

- Sebeş 

- Aiud 

- Blaj 

 

 Beneficiarii direcți sunt elevii din învăţământul preuniversitar (gimnaziu şi liceu), familia, 

cadrele didactice, prietenii și societatea în general. 

 

Activitățile din cadrul caravanei de prevenire a exploatării copilului prin muncă, sunt:   

a.) Pregătirea caravanei de prevenire a exploatării copilului prin muncă; 

b.) Deplasarea caravanei în Municipiul Sebeş; 

c.) Deplasarea caravanei în Municipiul Aiud; 

d.) Deplasarea caravanei în Municipiul Blaj. 

  

În cadrul Caravanei de prevenire a exploatării copilului prin muncă, personalul de specialitate al 

Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Alba Iulia va distribuii materiale 

promoţionale, tipărituri şi va organiza vizionarea unor filme referitoare la exploatarea copilului prin 

muncă. 

 



 

62 

Art. 6. Acţiune de prevenire a traficului de persoane în cadrul Târgului de Fete de pe 

Muntele Găina. 

Acţiunea, va avea loc în luna iulie 2018. 

 

 Beneficiarii direcți persoanele participante la evenimentele organizate cu ocazia Târgului de 

Fete de pe Muntele Găina, turiştii şi populaţia Munţilor Apuseni. 

 

Activitățile vor viza distribuirea de materiale promoţionale şi tipărituri pentru conştientizarea 

tuturor celor vizaţi asupra riscurilor, efectelor şi consecinţelor traficului de persoane. 

  

Art. 7. Ziua Europeană de luptă împotriva traficului de persoane, care are ca scop prevenirea 

traficului de persoane. 

Acţiunea va avea loc în luna octombrie 2018 la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 

şi va consta într-un concurs de video-eseuri referitore la traficul de persoane. Video-eseurile vor fi 

realizate de echipe mutidisciplinare alcătuite din studenţii de la specializările drept, asistenţă socială şi 

sociologie.  

Acţiunea se va desfăşura pe parcursul următoarelor etape:  

- lansarea concursului de video-eseuri, prezentarea regulamentului concursului, a tematicii, 

prezentarea materialelor de promovare 

- promovarea concursului 

- prezentarea video-eseurilor realizate de către echipele mutidisciplinare 

- evaluarea și premierea celor mai bune video-eseurilor 

 

Video-eseu: destinat echipelor mutidisciplinare alcătuite din studenţii de la specializările drept, 

asistenţă socială şi sociologie. 

 

Condiţii tehnice:  

Video-eseu: sunt acceptate numai producţii de scurt metraj cu durata de 10-15 min., circumscrise 

temei; 

- Video-eseul este creaţie originală, iar autorii îl prezintă şi sunt înscrişi pe generic. 

- Prezentarea video-eseului se face de către autori, atât oral cât şi în formă tipărită; 

- Nu se acceptă producţii care induc un mesaj verbal sau video violent; 

Producţiile de film şi spot vor fi prezentate juriului pe CD sau DVD, inscripţionate cu numele producţie, 

autorii şi specializările de la care provin. Din juriu vor face parte reprezentanți ai ANITP- Centrul 

Regional Alba Iulia, Consiliului Județean Alba, cadre didactice de la Universitatea ”1 Decembrie 1918” 

din Alba Iulia. 

 

 Beneficiarii direcți ai concursului sunt studenţii din cadrul specializărilor drept, asistenţă socială 

şi sociologie, cadrele didactice și societatea în general. 

 

Premierea: în limita bugetului alocat, câștigătorii locurilor I, II și III, vor fi premiați cu diplome, 

cupe și premii constând materiale promoţionale, tipărituri şi bani în cuantumul de maxim 1200 lei, 

inclusiv impozitele aferente. 

 

CAPITOLUL V -  Dispoziţii finale 

 

Art. 8. Prevederile prezentului regulament se aplică în anul 2018. 
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ROMÂNIA   

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea susţinerii activităţilor Agenţiei Locale a Energiei Alba – ALEA,  înfiinţată 

potrivit Contractului de grant EIE/TYPE2/07/211/SI2.469828 

 

 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 1 februarie 2018; 

  Luând în dezbatere: 

  - proiectul de hotărâre privind aprobarea susţinerii activităţilor Agenţiei Locale a Energiei Alba 

– ALEA, înfiinţată potrivit Contractului de grant EIE/TYPE2/07/211/SI2.469828; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea susţinerii activităţilor Agenţiei 

Locale a Energiei Alba – ALEA, înfiinţată potrivit Contractului de grant EIE/TYPE2/07/211/SI2.469828; 

 - raportul de specialitate nr. 1612/26 ianuarie 2018 comun, al Serviciului pentru implementarea 

Programului Alba - România 100, al Direcţiei dezvoltare şi bugete şi al Direcției juridică şi relaţii publice 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 - solicitarea nr. 6470/15  decembrie 2017 a Agenţiei Locale a Energiei Alba, înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 23873/19 decembrie 2017; 

Ținând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 210/20 decembrie 2007 privind participarea 

Consiliului Judeţean Alba, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociaţiei „Agenţia Locală a 

Energiei Alba”, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, 

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. e şi alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

           - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă susţinerea activităţilor Agenţiei Locale a Energiei Alba – ALEA, înfiinţată în 

cadrul Proiectului „Crearea a 3 Agenţii de Management Energetic în La Manche (Franţa), Alba 

(România) şi Ios (Grecia)” - contract de grant EIE/TYPE2/07/211/SI2.469828 prin alocarea sumei de 

70000 lei. 

Art. 2. Președintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Serviciului pentru implementarea 

Programului Alba - România 100 şi al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Județean Alba, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Agenţiei Locale a Energiei Alba, Direcției 

juridice şi relaţii publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete și Serviciului pentru implementarea Programului 

Alba – România 100 din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 30 

Alba Iulia, 1 februarie 2018  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați  și a cotei de cofinanțare la obiectivul 

„Refuncționalizare și reabilitare Muzeul Național al Unirii  

și Sala Unirii Alba Iulia - SALA UNIRII” 

 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 1 februarie 2018; 

  Luând în dezbatere : 

  - proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizați și a cotei de 

cofinanțare la obiectivul „Refuncționalizare și reabilitare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii Alba 

Iulia - SALA UNIRII”; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici 

actualizați și a cotei de cofinanțare la obiectivul „Refuncționalizare și reabilitare Muzeul Național al 

Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - SALA UNIRII”; 

- raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici actualizați și a cotei de cofinanțare la obiectivul „Refuncționalizare și reabilitare Muzeul 

Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - SALA UNIRII” nr. 1633 din 26 ianuarie 2018 al Serviciului 

pentru implementarea Programului Alba - România 100; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, 

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 3 lit. f și art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 10 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

- art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- H.G. nr. 907/2016  privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați aferenți obiectivului 

„Refuncționalizare și reabilitare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - SALA UNIRIIˮ, 

conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă cota de cofinanțare din bugetul Județului Alba prin Consiliul Județean Alba în 

valoare de 175623,26 lei (inclusiv TVA). 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin Serviciul pentru implementarea Programului 

Alba - România 100 și Direcția dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridice şi relaţii publice, Direcţiei 

dezvoltare şi bugete și Serviciului pentru implementarea Programului Alba – România 100 din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                 CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU  

 

 

 

Nr. 31 

Alba Iulia, 1 februarie 2018 
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Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 31/1 februarie 2018 

 

 

 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI  ACTUALIZAȚI  

aferenți obiectivului „Refuncționalizare și reabilitare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii 

Alba Iulia – SALA UNIRII” 

 

 

 

1. Denumirea obiectivului de investiţii: „Refuncționalizare și reabilitare Muzeul Național al 

Unirii și Sala Unirii Alba Iulia – SALA UNIRII” 

 

2. Proiectant: S.C. MEGAVOX PROIECT SRL Cluj Napoca 

 

3. Beneficiarul obiectivului: CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

 

4. Amplasamentul obiectivului: Judeţul Alba, Municipiul Alba Iulia, strada Mihai Viteazu, nr. 12 

 

5. Indicatori tehnico - economici actualizați:  

 - valoarea totală a investiţiei este de 9109259,85 lei, cu TVA inclus, din care valoarea 

     C+M este  de 7494077,36 lei 

- durata de execuţie a obiectivului: 12 luni  

- suprafaţa construită: 1467 mp 

- suprafaţa desfăşurată : 3577 mp 

- regim de înălțime: S+P+1+M 

 

6. Finanţarea investiţiei: 

- 8933636,59 lei bugetul de stat (sume alocate prin Programul Național de Dezvoltare 

Locală în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 28/2013)  

- 175623,26 lei bugetul local (cofinanțare a Consiliului Judeţean Alba). 

 

 

                 CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2018 

 

 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 1 februarie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a 

bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 

2018; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind constituirea şi utilizarea excedentului 

bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii, în anul 2018; 

- raportul de specialitate nr. 1573/25 ianuarie 2018 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. b, alin. 3 lit. a şi lit. d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările 

ulterioare; 

 - Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor 

publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor 

finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor 

externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind 

activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi 

finanţare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 720/2014, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017 aprobate prin 

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3244/19.12.2017;  

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobă constituirea în anul 2018 a excedentului bugetului local, rezultat la 31.12.2017, 

în sumă de 118.865,36 mii lei. 

Art. 2. Se aprobă utilizarea în anul 2018 a sumei de 78.474,56  mii lei din excedentul bugetului 

local, rezultat la 31.12.2017, astfel: 

a.) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele dintre veniturile şi 

cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul 2018, suma de 5.000  mii lei (ca sursa de 

finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare); 

b.) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, în anul 2018, suma de               

73.474,56 mii lei, conform anexei la prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă constituirea şi utilizarea în anul 2018 de către Direcţia Publică Comunitară de 

Evidenţă a Persoanelor Alba a excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral 

sau parţial din venituri proprii, rezultat la 31.12.2017, în sumă de 50,59 mii  lei, pentru acoperirea 

cheltuielilor secţiunii de funcţionare.  

Art. 4. Se aprobă constituirea şi utilizarea în anul 2018 de către Spitalul Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia a excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii, rezultat la 31.12.2017, în sumă de 959,60 mii lei, astfel:  

a.) pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare, suma de 951,42 mii lei; 

b.) pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, suma de 8,18 mii lei. 
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  Art. 5. Se aprobă constituirea şi utilizarea în anul 2018 de către Spitalul de Pneumoftiziologie 

Aiud a excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii, rezultat la 31.12.2017, în sumă de 8,04 mii lei, astfel: 

 a.) pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare, suma de 4,29 mii lei; 

 b.) pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, suma de 3,75 mii lei. 

Art. 6. Se aprobă constituirea şi utilizarea în anul 2018 de către Muzeul Naţional al Unirii Alba 

Iulia a excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii, rezultat la 31.12.2017, în sumă de 47,30 mii lei, pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de 

funcţionare. 

Art. 7. Se aprobă constituirea şi utilizarea în anul 2018 de către Teatrul de Păpuși „Prichindel” 

Alba Iulia a excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii, rezultat la 31.12.2017, în sumă de 1,67 mii lei, pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de 

dezvoltare. 

Art. 8. Se aprobă constituirea şi utilizarea în anul 2018 de către Direcţia Judeţeană de Dezinsecţie 

și Ecologizare Mediu Alba a excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral 

sau parţial din venituri proprii, rezultat la 31.12.2017, în sumă de 0,10 mii  lei, pentru acoperirea 

cheltuielilor secţiunii de funcţionare.  

 Art. 9.  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a ordonatorilor terțiari de credite va aduce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 10. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației Județene a Finanţelor Publice 

Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; Ordonatorilor terţiari de credite în extras; Direcţiilor din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                 CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 32 

Alba Iulia, 1 februarie 2018 
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Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 32/1 februarie 2018 

 

 

 

Programul obiectivelor de investiţii de interes judeţean  

finanţate din excedentul bugetului local, pe anul 2018 

 

 

                              mii lei 

Nr. 

Crt. 
Denumirea obiectivului Buget 2018 

0 A 1 

TOTAL, din care: 73,474.56 

  Capitolul 51.02  Autorităţi publice şi acţiuni externe 17,534.45 

I Obiective de investiţii: 16,790.00 

1 
Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediul Consiliului Județean Alba 

cu extindere  
11,950.00 

2 
Reabilitare și refuncționalizare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia 

- Sala Unirii  
3,220.00 

3 
Reabilitare şi refuncționalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii Alba Iulia 

-  Muzeul Național al Unirii 
20.00 

4 Instalație de iluminat arhitectural și video mapping Sala Unirii 600.00 

5 Amenajare depozit ceramică veche 1,000.00 

II Alte cheltuieli de investiții: 744.45 

1 

Arc GIS Receptor GNSS GS143.75G&uhf Performance cu module GSM/UMTS 

si UHF integrate și cu accesorii pentru configurațiile Rover/referința RTK Radio 

și Rover RTK GSM/GPRS 

77.35 

2 Tehnică de calcul  160.65 

3 Simeza exterioară Sala Unirii 60.00 

4 Infochioșc(inclusiv soft) 17.85 

5 Led screen (inclusiv soft) 30.10 

6 
Software, programe informatice, aplicații (software personal - salarizare, software 

proiectare, sistem integrat management, licențe, aplicații,etc) 
155.00 

7 
Restaurare zid estic Bastion Sf. Mihail și caponiera - DALI, studii, expertize, 

avize acorduri 
30.00 

8 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii Alba Iulia 

- Muzeul Naţional al Unirii  - Studiu de parament și stratigrafic 
3.50 

9 
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii Alba Iulia 

- Sala Unirii  - branșamente utilități, studii, avize, acorduri 
30.00 

10 
Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediul Consiliului Județean Alba 

cu extindere - branșamente utilități, studii, avize, acorduri etc 
50.00 

11 Actualizare PUZ Bastion Sfântul Mihail 50.00 

12 Amenajare depozit  ceramică veche - DALI, studii, expertize, avize, acorduri 30.00 

13 
Studiu privind realizarea conceptului și instalatiei de iluminat arhitectural și video 

mapping Sala Unirii  
50.00 

  Capitolul 54.02   Alte servicii publice generale                                                                                             809.00 

I Obiective de investiţii: 800.00 

1 
Reabilitare, refuncționalizare clădire centrală termică pentru sediu Salvamont - 

Salvaspeo Alba - cu extindere 
800.00 

II Alte cheltuieli de investiții: 9.00 

  
Dotări independente Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor 

Alba 
9.00 

  CAPITOL 60.02 - Apărare Națională 132.00 

I Obiective de investiţii: 24.00 

1 
Proiect tehnic, detaliile de execuție, documentaţie tehnică DTAC și DTOS, 

scenariul de securitate la incendiu, avize, acorduri 
24.00 
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II Alte cheltuieli de investiţii: 108.00 

1 Autoutilitară 1 buc 78.00 

2 
Expertiză tehnică, documentația de aprobare a lucrărilor de intervenție la 

mansardarea clădirii Corp B 
30.00 

  CAPITOL 65.02 – Învățământ 22.00 

I Alte cheltuieli de investiţii: 22.00 

1 
Consolidare clădire Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia -  DALI, 

studii, expertize, avize, acorduri  
15.00 

2 Platformă de evaluare a dezvoltării  6/7 – 19 ani  - Centrul Județean de Resurse și 

Asistență Educațională Alba  

7.00 

  Capitolul 66.02 Sănătate 21,190.00 

I Obiective de investiţii: 890.00 

1 Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 700.00 

2 Proiect tehnic  reabilitare energetică Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud 110.00 

3 
Extindere și dotare Unitatea de Primiri Urgență a Spitalului Județean de Urgență 

Alba Iulia 
80.00 

II Alte cheltuieli de investiţii: 142.00 

1 

Extindere și dotare Unitatea de Primiri Urgență a Spitalului Județean de Urgență 

Alba Iulia (studiu de fezabilitate, Expertiza Tehnică la Cerința A1, Studiu 

Geotehnic) 

60.00 

2 Reabilitare clădire Spital de Pneumoftiziologie Aiud , Expertize, avize, acorduri 50.00 

3 
Recompartimentari și reparații secția II clădire Spital de Pneumoftiziologie Aiud 

– expertize, avize, acorduri 
21.00 

4 
DALI,  Recompartimentări și reparații sectia II clădire Spital de 

Pneumoftiziologie Aiud 
11.00 

 Dotări independente Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 3,635.00 

 Dotări independente Spital de Pneumoftiziologie Aiud 341.00 

III Reparaţii capitale: 16,182.00 

1 RK Secția Gastroenterologie 508.00 

2 RK Centru Multifuncțional de Sănătate Ocna Mureș 695.00 

3 RK Farmacie 351.00 

4 
RK Instalație încălzire și alimentare cu apă rece și caldă menajeră în Dispensarul 

TBC 
18.00 

5 RK Secțiile Cardiologie, Medicină Internă 2,300.00 

6 RK Mansardare Corpuri C+D 5,210.00 

7 RK Secția recuperare, medicină fizică și balneologie 3,000.00 

8 RK Bloc operator 100.00 

9 Reabilitare energetică a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia  500.00 

10 RK Secția Pediatrie, Oftalmologie 1,500.00 

11 RK Secțiile Obstetrică - Ginecologie, Neonatologie 2,000.00 

  Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 4,147.90 

I Obiective de investiţii: 2,838.00 

1 Amenajare și împrejmuire curte Castel Sîncrai 900.00 

2 Monument comemorativ Marea Unire 100.00 

3 
Lucrări de intervenţie asupra clădirii pentru reabilitare şi extindere a Teatrului de 

Păpuși „Prichindel” Alba Iulia 
1,838.00 

II Alte cheltuieli de investiţii: 431.00 

1 Busturi  pentru sărbătorirea Centenarului 3 buc 100.00 

2 Mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, jardiniere etc), sisteme de expunere, etc  150.00 

3 Realizare/creare site Centenar 5.00 

4 Licențe Microsoft Office 2016 - Biblioteca Județeană „Lucian Blagaˮ Alba 6.00 

5 Studiu pentru realizare Monument comemorativ Marea Unire 30.00 

6 Realizare PUZ (PUD) zona Monument comemorativ Marea Unire 30.00 

7 Expertiza tehnică  la incendiu Castel Sîncrai 10.00 

8 

Restaurare componente artistice la obiectivul „Reabilitare refuncționalizare 

Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iuliaˮ - detalii de execuție- Sala 

Unirii 

50.00 
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9 
Servicii de proiectare și documentație tehnică de specialitate pentru realizarea 

expoziției de bază la obiectivul Sala Unirii 
50.00 

  Dotări independente Teatrul de Păpusi „Prichindel” Alba Iulia 288.10 

  Dotări independente Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba Iulia 133.00 

  Dotări independente Muzeul Național al Unirii Alba Iulia 457.80 

  Capitolul 68.02   Asigurări și asistență socială                                                                                           7,502.00 

I Obiective de investiţii: 7,048.00 

1 
Centru de Îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și Mental 

Ocna Mures 
3,800.00 

2 
Centru de Îngrijire și Asistenta pentru persoane cu Handicap Psihic și Mental 

Ocna Mureș - PT 
150.00 

3 Proiect extindere, modernizare și autorizare PSI CIA Abrud 129.00 

4 Extindere și modernizare CIA Abrud 2,500.00 

5 Extindere și reautorizare PSI CIA Gîrbova PT 25.00 

6 Execuție extindere CIA Gîrbova 150.00 

7 Extindere și reautorizare PSI LP 13 Gîrbova – PT 15.00 

8 Extindere  LP 13 Gîrbova 50.00 

9 Instalație stingere incendiu sediu DGASPC  50.00 

10 Documentație tehnică obținere autorizație PSI sediu DGASPC Alba 29.00 

11 Proiect și execuție înlocuire instalație termică CTF Stremț 150.00 

II Alte cheltuieli de investiţii: 454.00 

1 Autoturism 3 buc 300.00 

2 Centrale termice 30.00 

3 Uscător rufe centrifuga CRRN Galda 25.00 

4 Programe informatice software  50.00 

5 
Centru de Îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și Mental 

Ocna Mures – DALI 
49.00 

  Capitolul 70.02 - Servicii și dezvoltare publică 4,507.00 

1 Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba 958.00 

2  

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire 

pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în 

Județul Alba 

49.00 

  Obiective de investiţii: 3,500.00 

1   Amenajare bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș 3,500.00 

  Capitolul 74.02 Protecţia Mediului 3,051.55 

I Obiective de investiţii: 131.55 

1 
Împrejmuire  centru de vizitare de la Poarta Raiului - (proiect tehnic, detalii de 

executie , asistenta tehnica din partea proiectantului avize, acorduri etc) 
8.40 

2 Execuție împrejmuire centru de vizitare de la Poarta Raiului  123.15 

II Alte cheltuieli de investiţii: 70.00 

1  Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Alba 50.00 

2 
 Studiu și asistență tehnică pentru realizarea Planului de menținere a calității 

aerului în Județul Alba 
20.00 

III Fazarea Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul 

Alba” 

2,850.00 

  Capitolul 84.02  Transporturi 14,558.66 

I Lucrări de drumuri și poduri propuse pe anul 2018, în continuare: 10,989.93 

1 

Modernizare drum județean DJ107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - 

Câmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău – limită județul 

Hunedoara 

4,064.99 

2 
 Modernizare drum județean DJ107G: DJ 107D (Ocna Mureş) - Noșlac - Căptălan 

- Copand - Stîna de Mureș - Găbud – limită județul Mureş 
3,467.00 

3 
Modernizare drum județean DJ107Z: Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida - Gîmbaş - 

Aiud (DN 1) 
2,707.78 

4 
Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos - Mesentea - Benic - 

Intregalde, județul Alba km. 17+700 - km. 23+700 
12.71 

5 
Consolidare pod pe DJ705B peste râul Mureș, km. 3+949, localitatea Vințu de 

Jos, județul Alba 
30.47 

6 Modernizare drum județean DJ704K:Vinerea (DJ704) - Săliștea (DJ705E) 62.36 
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7 
Modernizare drum județean DJ103E: DN1 - Gîrbova de Jos – Gîrbovița -Gîrbova 

de Sus 
69.02 

8 
Consolidare Pod pe DJ107C, km. 9+223 peste pârâul Dumbrăvița, în localitatea 

Limba, județul Alba  
575.60 

II Lucrări noi: 280.00 

1 
Consolidare Pod pe drumul județean DJ106E peste Râul Sebeș, km. 52+150, 

Dobra, județul Alba 
45.00 

2 
Consolidarea și asigurarea stabilității versanților pe drumul județean DJ106E: 

limită Județul Sibiu - Dobra - Șugag 
45.00 

3 

Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - 

Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza - Blaj - Sîncel - 

Lunca Tîrnavei - Șona - Jidvei - Sîntămărie - Cetatea de Balta - limită județul 

Mureș 

70.00 

4 
Modernizare drum județean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sîncrai - Rădeşti - 

Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14 B) 
55.00 

5 
Reabilitare drum județean DJ 705: limită județul Hunedoara - Almaşu de Mijloc - 

Almaşu Mare - Zlatna (DN 74) 
65.00 

III 

Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a 

documentației de prefezabilitate, a documentației de avizare a lucrărilor de 

investiții, studii de fezabilitate, aferente obiectivului: 

638.73 

1 
Consolidare Pod pe DJ705B peste Râul Mureș, km. 3+949, localitatea Vințu de 

Jos, județul Alba - faza DALI 
40.94 

2 
Modernizare drum județean DJ103E: DN1 - Gîrbova de Jos - Gîrbovița -Gîrbova 

de Sus, județul Alba - faza SF 
44.00 

3 
Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos - Mesentea - Benic - 

Intregalde, județul Alba, km. 17+700 - km. 23+700 - faza SF 
29.64 

4 
Modernizare drum județean DJ704K: Vinerea (DJ704) - Săliștea (DJ705E) - faza 

SF 
19.15 

5 
Consolidare Pod pe drumul judetean DJ106E peste Râul Sebeș, km.5 2+150, 

Dobra, județul Alba - faza DALI 
30.00 

6 
Consolidarea și asigurarea stabilității versanților pe drumul județean DJ106E: 

limită Județul Sibiu – Dobra - Șugag - faza DALI 
30.00 

7 

Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - 

Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza - Blaj - Sîncel - 

Lunca Tîrnavei - Șona - Jidvei - Sîntămărie - Cetatea de Baltă - limita județul 

Mureș - faza SF 

70.00 

8 

Modernizare drum județean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sîncrai - Rădeşti - 

Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14 B) - 

faza SF 

40.00 

9 
Reabilitare drum județean DJ 705: limită județul Hunedoara - Almașu de Mijloc - 

Almaşu Mare - Zlatna (DN 74) - faza SF 
50.00 

10 Expertiza tehnică pod pe DJ106E: limită județul Sibiu – Dobra - Șugag 20.00 

11 
Expertiza tehnică pod pe DJ141C: DN 14 B (Lunca) - Cenade - Capu Dealului - 

limită județul Sibiu 
15.00 

12 
Expertiza tehnică Consolidarea și asigurarea stabilității versanților pe drumul 

județean DJ106E: limită Județul Sibiu - Dobra - Șugag 
20.00 

13 

Expertiza tehnică reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 

1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza - 

Blaj - Sîncel - Lunca Tîrnavei - Șona - Jidvei - Sîntămărie - Cetatea de Baltă - 

limită județul Mureș 

50.00 

14 
Modernizare drum judetean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai - Rădeşti - 

Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14 B) 
20.00 

15 
Expertiza tehnica reabilitare drum judetean DJ 705: limită județul Hunedoara - 

Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74) 
30.00 

16 
Consolidare corp drum județean DJ750: Gîrda de Sus(DN75) - Ordâncușa-Ghețar 

- expertiză tehnică 
130.00 
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IV 

Proiect „Modernizare drum județean DJ 107I: Aiud(DN1) - Aiudul de Sus - 

Rîmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani -Valea Barnii 

- Bîrlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuciulesti - Bucium –Izbita - Coleșeni - 

Bucium Sat - DN74(Cerbu)  km. 0+000 - km. 76+540ˮ       

2,650.00 

  CAPITOL 87.02 - Alte Acțiuni Economice 20.00 

I  Alte cheltuieli de investiţii  20.00 

1 Proiectare site web  20.00 

  

                                        CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU       
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale din Județul Alba a cotelor 

defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și repartizarea 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru drumuri judeţene și comunale, pe anul 

2018 

 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 1 februarie 2018; 

  Luând în dezbatere: 

  - proiectul de hotărâre pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale din 

Judeţul Alba a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și 

repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru drumuri judeţene și comunale, pe 

anul 2018; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea repartizării pe unităţi 

administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale, precum și repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru drumuri 

judeţene și comunale, pe anul 2018; 

   - raportul de specialitate nr. 1575/25 ianuarie 2018 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

  - adresa nr. ABG_STZ-818/11 ianuarie 2018 a Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba 

privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată și a cotelor defalcate din impozitul 

pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2021; 

  Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, 

mediu și gestionarea patrimoniului județului, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 

Administrație publică locală, juridică și ordine publică, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 

4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 

Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 

Sănătate și protecție socială; 

Având în vedere prevederile : 

- art. 91 alin. 1 lit. b, alin. 3 lit. a şi lit. d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Alba, a cotei 

defalcate din impozitul pe venit în sumă de  9487 mii lei pentru achitarea arieratelor provenite din neplata 

cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru 

susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită 

cofinanțare locală, potrivit anexei nr. 1 - parte integrantă a  prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Alba, a sumei 

defalcate din taxa pe valoare adăugată, de 11294 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile 

judeţene şi comunale, potrivit anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, șefului Administrației Județene a Finanţelor 

Publice Alba, Unităților Administrativ Teritoriale nominalizate şi Direcţiilor din aparatul  de specialitate 

al Consiliului Judeţean Alba. 

                CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU          

  

Nr. 33 

Alba Iulia, 1 februarie 2018  
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Anexa nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 33/1 februarie 2018   

 

 

REPARTIZAREA 

 pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a cotei defalcate din impozitul pe venit  

pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, 

în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare 

locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 

2018 

    

  
mii lei 

 Nr. 

crt. 
Unitatea administrativ - teritorială Sume propuse 2018  

 0 A 1 

   TOTAL, din care: 9.487,00 

 1. Municipiul Alba Iulia  400,00 

 2. Municipiul Aiud 400,00 

 3. Municipiul Blaj 400,00 

 4. Municipiul Sebeș 400,00 

 5. Oraș Abrud 150,00 

 6. Oraș Baia de Arieș 200,00 

 7. Oraș Cîmpeni 150,00 

 8. Oraș Cugir 400,00 

 9. Oraș Ocna Mureș 300,00 

 10. Oraș Teiuș 150,00 

 11. Oraș Zlatna 400,00 

 12. Comuna Albac 50,00 

 13. Comuna Almașu Mare 70,00 

 14. Comuna Arieșeni 100,00 

 15. Comuna Avram Iancu 55,00 

 16. Comuna Berghin 100,00 

 17. Comuna Bistra 110,00 

 18. Comuna Blandiana 92,00 

 19. Comuna Bucerdea Granoasă 90,00 

 20. Comuna Bucium 100,00 

 21. Comuna Cenade 90,00 

 22. Comuna Cergău 100,00 

 23. Comuna Ceru Bacainți 50,00 

 24. Comuna Cetatea de Baltă 90,00 

 25. Comuna Ciugud 100,00 

 26. Comuna Ciuruleasa 180,00 

 27. Comuna Cîlnic 90,00 

 28. Comuna Cricău 90,00 

 29 Comuna Craciunelu de Jos 90,00 

 30 Comuna Cut 95,00 

 31 Comuna Daia Romană 90,00 

 32 Comuna Doștat 90,00 

 33 Comuna Fărău 80,00 

 34 Comuna Galda de Jos 110,00 
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35 Comuna Gîrbova 90,00 

 36 Comuna Gîrda de Sus 90,00 

 37 Comuna Hopîrta 90,00 

 38 Comuna Horea 90,00 

 39 Comuna Ighiu 110,00 

 40 Comuna Intregalde 70,00 

 41 Comuna Jidvei 110,00 

 42 Comuna Livezile 90,00 

 43 Comuna Lopadea Nouă 80,00 

 44 Comuna Lunca Mureșului 70,00 

 45 Comuna Lupșa 100,00 

 46 Comuna Meteș 90,00 

 47 Comuna Mihalț 90,00 

 48 Comuna Mirăslău 100,00 

 49 Comuna Mogoș 70,00 

 50 Comuna Noșlac 70,00 

 51 Comuna Ocoliș 90,00 

 52 Comuna Ohaba 100,00 

 53 Comuna Pianu 90,00 

 54 Comuna Poiana Vadului 100,00 

 55 Comuna Ponor 60,00 

 56 Comuna Poșaga 90,00 

 57 Comuna Rădești 90,00 

 58 Comuna Rîmetea 70,00 

 59 Comuna Rîmet 120,00 

 60 Comuna Roșia Montană 90,00 

 61 Comuna Roșia de Secaș 100,00 

 62 Comuna Sălciua 90,00 

 63 Comuna Săliștea 90,00 

 64 Comuna Săsciori 110,00 

 65 Comuna Scărișoara 90,00 

 66 Comuna Sîncel 90,00 

 67 Comuna Sîntimbru 90,00 

 68 Comuna Sohodol 90,00 

 69 Comuna Stremț 130,00 

 70 Comuna Șibot 70,00 

 71 Comuna Șona 110,00 

 72 Comuna Spring 90,00 

 73 Comuna Șugag 95,00 

 74 Comuna Unirea 110,00 

 75 Comuna Vadu Moților 100,00 

 76 Comuna Valea Lungă 90,00 

 77 Comuna Vidra 90,00 

 78 Comuna Vințu de Jos 80,00 

   

                  CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU           
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Anexa nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 33/1 februarie 2018  
 

REPARTIZAREA 

pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a sumei defalcate din taxa pe valoare 

adaugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2018 

   

  

mii lei 

Nr. 

crt. 
Unitatea administrativ -teritoriala Sume propuse 2018 

0 A 1 

TOTAL, din care: 11.294,00 

1 Oraș Abrud 50,00 

2 Oraș Cîmpeni 100,00 

3 Oraș Teiuș 50,00 

4 Comuna Albac 700,00 

5 Comuna Almașu Mare 50,00 

6 Comuna Avram Iancu 340,00 

7 Comuna Bucium 40,00 

8 Comuna Cenade 50,00 

9 Comuna Ciugud 500,00 

10 Comuna Ciuruleasa 100,00 

11 Comuna Cricău 70,00 

12 Comuna Cut 50,00 

13 Comuna Doștat 50,00 

14 Comuna Hopîrta 50,00 

15 Comuna Intregalde 50,00 

16 Comuna Lopadea Nouă 100,00 

17 Comuna Lupșa 15,00 

18 Comuna Mirăslău 50,00 

19 Comuna Ocoliș 100,00 

20 Comuna Pianu 50,00 

21 Comuna Poiana Vadului 25,00 

22 Comuna Ponor 50,00 

23 Comuna Rîmet 40,00 

24 Comuna Roșia de Secaș 20,00 

25 Comuna Sălciua 50,00 

26 Comuna Sîncel 50,00 

27 Comuna Sîntimbru 450,00 

28 Comuna Sohodol 50,00 

29 Comuna Stremț 100,00 

30 Comuna Șugag 50,00 

31 Comuna Vadu Moților 50,00 

32 Județul Alba 7.794,00 

                             CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU           
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba,  a 

bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2018 

 

 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 1 februarie 2018; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al 

Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2018; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Judeţului 

Alba, bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor 

instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2018; 

 - raportul de specialitate nr. 1577/25 ianuarie 2018, al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 - adresa nr. ABG_STG -711/11 ianuarie 2018 a Administrației Județene a Finanţelor Publice 

Alba privind comunicarea cotelor defalcate din impozitul pe venit estimate a se încasa în anul 2018 și a 

sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pe anul 2018, precum și estimările pe anii 2019-2021; 

 Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, 

mediu și gestionarea patrimoniului județului, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 

Administrație publică locală, juridică și ordine publică, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 

4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 

Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 

Sănătate și protecție socială; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. b și alin. 3 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 Art. 1. Bugetul general al Judeţului Alba, pe anul 2018, se stabileşte în sumă de 509.892,22  mii 

lei,  în structura prevăzută în anexa nr.1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. (1) Se aprobă bugetul local al Judeţului Alba, pe anul 2018, în sumă de 315.097,56 mii lei, în 

structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                (2)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de funcţionare pe anul 2018, se stabileşte în 

sumă de 231.582,00 mii lei. 

                (3)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2018, se stabileşte în sumă 

de 83.515,56 mii lei. 

Art. 3. Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2018 în sumă de 55,00  mii lei, 

potrivit anexei nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. (1) Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  

proprii pe anul 2018,  în sumă de 230.158,13 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.4 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

                 (2) Bugetul instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii 

pe anul 2018 - secţiunea de funcţionare, se stabileşte în sumă de 206.226,43 mii lei. 

                 (3) Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii 

pe anul 2018 - secţiunea de dezvoltare, se stabileşte în sumă de 23.931,70 mii lei. 
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  Art. 5. (1) Cheltuielile pentru „Autorităţi executive”  pe anul 2018, se stabilesc în sumă de 

42.260,38  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 5 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

             (2) Se aprobă un număr de 166 posturi pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean 

Alba pe anul 2018. 

                         (3) Cotizaţiile Judeţului Alba pe anul 2018,  se stabilesc conform anexei nr. 5„a” - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 6. (1) Cheltuielile pentru Serviciul Public Județean „Salvamont - Salvaspeo” Alba, pe anul 2018, se 

stabilesc în sumă de 2.402,50 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 6 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

             (2) Se aprobă un număr de 17 posturi pe anul 2018, pentru Serviciul Public Judeţean „Salvamont 

- Salvaspeo” Alba. 

Art. 7. Cheltuielile pentru Centrul Militar al Judeţului Alba pe anul 2018, se stabilesc în sumă de 463,00 

mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 7 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 8. Cheltuielile pentru „Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Unirea al Județului Alba”, pe anul 

2018 se stabilesc în sumă de 300,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 8 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art. 9. (1) Cheltuielile pentru activitatea „Învăţământul preuniversitar de stat - învăţământul special”, pe 

anul 2018, se stabilesc în sumă de 2.535,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 9 - parte integrantă 

a prezentei hotărâri. 

               (2)  Repartizarea sumei de 2.535,00 mii lei este următoarea: 

          Centrului  Școlar de Educație Incluzivă Alba,  suma de  1.627,90 mii lei, conform 

anexei nr. 9„a” - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

         Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba, suma de 135,00 mii 

lei,  conform anexei nr. 9„b” - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

          Învățământ special integrat în învățământul de masă  - Finanțarea drepturilor copiilor 

cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special,  suma de  772,10 mii lei, 

conform anexei nr. 9„c” - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 10. Cheltuielile pentru „Programul pentru școli al României”, pe anul 2018, se stabilesc  în sumă de 

4.979,00 mii lei. 

Art. 11. (1)  Cheltuielile pentru activitatea „Sănătate”, pe anul 2018, se stabilesc în sumă de 21.343,00 

mii lei. 

              (2)  Repartizarea pe unităţi de sănătate publică este următoarea: 

     Spitalul Judeţean de Urgență Alba Iulia                        20.517,00 mii lei 

     Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud                                   686,00 mii lei 

Art. 12. (1) Cheltuielile pentru Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba Iulia, pe anul 2018, se stabilesc 

în sumă de 2.095,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 10 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                          (2) Se aprobă un număr de 29 posturi pe anul 2018, pentru Biblioteca Judeţeană „Lucian 

Blaga” Alba Iulia. 

               (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative, pe anul 2018, pentru Biblioteca 

Judeţeană „Lucian Blaga” Alba Iulia, potrivit anexei nr. 10„a” - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 13. Sprijinul financiar pentru acţiunile desfăşurate pentru activităţi educativ -sportive, pe anul 2018,  

se stabileşte în sumă de 2.000,00  mii lei. 

Art. 14. Contribuţiile pe anul 2018, pentru personalul neclerical şi repartizarea, pe culte religioase a 

sumei de 17.675,00 mii lei, se stabileşte potrivit anexei nr. 11 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 15. (1) Sprijinul financiar pentru construirea, reabilitarea şi repararea lăcaşurilor de cult, pentru anul 

2018, se stabileşte în sumă de 1.000,00  mii lei. 

              (2) Repartizarea sumei de 1.000,00 mii lei se aprobă prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba, 

pe baza solicitărilor, întocmite în condiţiile legii, de cultele religioase. 

Art. 16. (1) Sprijinul financiar pentru „Alte acţiuni în domeniul culturii, recreerii şi religiei”, pe anul 

2018, se stabilește în sumă de 2.629,00 mii lei , în structura prevăzută în anexa nr. 12 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

     (2) Se aprobă un număr de 4 posturi pe anul 2018, pentru managerii instituțiilor publice de 

cultură. 

               (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural, educative și sportive pe anul 2018, potrivit anexei 

nr. 12„a” și Programul activităților cultural educative pe anul 2018, potrivit anexei nr.  12„b” - părţi 

integrante ale prezentei hotărâri. 

Art. 17. (1) Cheltuielile pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Alba, pe 

anul 2018, se stabilesc în sumă de 149.926,00 mii lei, în structura prevăzută în anexele nr. 13„aˮ și nr. 

13„bˮ - părți integrante ale prezentei hotărâri. 

                (2) Se aprobă un număr de 1113 de posturi pe anul 2018, pentru Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia  Copilului Alba. 
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Art. 18. Cheltuielile pentru activitatea „Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe”, pe anul 2018, se 

stabilesc în sumă de 4.707,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 14 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

Art. 19. Cheltuielile pentru activitatea „Protecţia mediului” pe anul 2018, se stabilesc în sumă de 

4.993,55 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 15 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 20. Cheltuielile pentru „Acţiuni generale economice”, pe anul 2018, se stabilesc în sumă de 70,00 

mii lei. 

 Art. 21. (1) Cheltuielile pentru activitatea „Transporturi” pe anul 2018, se stabilesc în sumă de 

37.936,66  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 16 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

               (2) Se aprobă Programul lucrărilor pe drumuri și poduri județene finanțate din bugetul local al 

Județului Alba, potrivit anexelor nr. 16„a”, nr. 16„b” și nr. 16„c” - părţi integrante ale prezentei 

hotărâri. 

Art. 22. (1) Cheltuielile pentru activitatea „Turism” pe anul 2018,  se stabilesc în sumă de 368,00  mii lei, 

în structura prevăzută în anexa nr. 17 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

             (2) Se aprobă Programul activităţilor în domeniul turismului pe anul 2018,  potrivit  anexei  nr. 

17„a” - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 23. Se aprobă Programul activităţilor din domeniul dezvoltării economice pe anul 2018, conform 

anexei nr. 18 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 24. Se aprobă Agenda evenimentelor Județului Alba pe anul 2018, în structura prevăzută în anexa nr. 

19 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 25. Se aprobă cheltuielile pentru „Alte servicii  în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării 

comunale” aferente bugetului fondurilor externe nerambursabile pentru Județul Alba, pe anul 2018, în 

sumă de 55,00 mii lei, potrivit anexei nr. 20 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 26. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Direcţia Publică Comunitară 

de Evidenţă a Persoanelor Alba pe anul 2018,  în sumă de 1.727,59 mii lei, în structura prevăzută în 

anexa nr. 21 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

               (2) Se aprobă un număr de 25 posturi pe anul 2018, pentru Direcţia Publică Comunitară de 

Evidenţă a Persoanelor Alba.   

Art. 27. (1) Se aprobă bugetul  de venituri și cheltuieli pe anul 2018, pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia, în sumă de 203.918,26 mii lei,  în structura prevăzută în anexa nr. 22 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

                           (2) Se aprobă un număr de 1430 posturi pe anul 2018, pentru Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia. 

Art. 28. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018, pentru Spitalul de Pneumoftiziologie 

Aiud, în sumă de 9.608,04 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 23 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

              (2) Se aprobă un număr de 130 posturi pe anul 2018, pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud. 

Art. 29. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018, pentru Muzeul Naţional al Unirii 

Alba Iulia, în sumă de 5.761,37 mii lei,  în structura prevăzută în anexa nr. 24 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

               (2) Se aprobă un numar de 86 posturi pe anul 2018, pentru Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia. 

               (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative al Muzeului Național al Unirii Alba 

Iulia pe anul 2018, potrivit anexei nr. 24„a” - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 30. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018, pentru Teatrul de Păpuşi „Prichindel” 

Alba Iulia, în sumă de 4.427,77 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 25 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

              (2) Se aprobă un număr de 28 posturi pe anul 2018, pentru Teatrul de Păpuşi  „Prichindel” Alba 

Iulia. 

              (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative al Teatrului de Păpuşi  „Prichindel” Alba 

Iulia pe anul 2018, potrivit anexei nr. 25„a” - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 31. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018, pentru Centrul de Cultură „Augustin 

Bena” Alba, în sumă de 3.616,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 26 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

              (2) Se aprobă un număr de 59 posturi pe anul 2018, pentru Centrul de Cultură „Augustin Bena” 

Alba. 

              (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative  al Centrului de Cultură „Augustin 

Bena” Alba, pe anul 2018, potrivit anexei nr. 26„a”- parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 32. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018, pentru Direcţia Judeţeană de 

Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba, în sumă de 1.099,10 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 

27 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
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               (2) Se aprobă un numar de 18 posturi pe anul 2018, pentru Direcţia Judeţeană de Dezinsecţie şi 

Ecologizare Mediu Alba. 

Art. 33. Se aprobă Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare și a 

creditelor de angajament pe anul 2018, în structura prevăzută în anexa nr. 28 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art. 34. Se aprobă Programul de investiții publice pe grupe de investiții cu  finanțare din donații și 

sponsorizări pe anul 2018, în structura prevăzută în anexa nr. 29 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 

Art. 35. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a ordonatorilor terțiari de credite, va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 36. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului 

Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba, 

Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; Ordonatorilor terţiari de credite în extras; Direcţiilor din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

   

                 CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU          

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 34 

Alba Iulia, 1 februarie 2018 

 

 
NOTA: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 34/1 februarie 2018 sunt 

publicate și pot fi consultate pe pagina de internet www.cjalba.ro 

  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Acordului  de parteneriat între UAT - Judeţul Alba, prin Consiliul 

Judeţean Alba şi Asociaţia Studenților Ecologi ASECO, Județul Sibiu, pentru realizarea în comun 

a Proiectului „Frumoasa Junior Ranger Camp”  

 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 1 februarie 2018; 

  Luând în dezbatere:  

  - proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între UAT - Judeţul 

Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Asociaţia Studenților Ecologi ASECO, județul Sibiu, pentru 

realizarea în comun a Proiectului „Frumoasa Junior Ranger Camp”; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de 

parteneriat între UAT - Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Asociaţia Studenților Ecologi 

ASECO, județul Sibiu, pentru realizarea în comun a Proiectului „Frumoasa Junior Ranger Camp”; 

    - raportul de specialitate comun nr. 1698 din 29 ianuarie 2018 al Direcţiei amenajarea 

teritoriului și urbanism şi Direcţiei juridice și relații publice din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba;  

 Luând în considerare prevederile: 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 21/2011 privind aprobarea Contractului de 

administrare a sitului de importantă comunitară Frumoasa ; 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 10 din 28 ianuarie 2016 privind aprobarea 

angajamentului de asumare a sustenabilității rezultatelor Proiectului “Managementul integrat al 

siturilor ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa”, pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la 

finalizarea acestuia; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, 

mediu și gestionarea patrimoniului județului, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 

Administrație publică locală, juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate 

nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri; 

 Având în vedere prevederile: 

 -  art. 91 alin. 1 lit. e şi art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinului nr. 1158 din 21 iunie 2016 al ministrului mediului apelor şi pădurilor privind  

aprobarea Planului de management şi Regulamentul Siturilor Natura 2000 siturilor ROSCI0085 

Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa; 

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

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

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobă încheierea, Acordului de parteneriat între UAT - Judeţul Alba, prin 

Consiliul Judeţean Alba şi Asociaţia Studenților Ecologi ASECO, județul Sibiu, pentru realizarea în 

comun a Proiectului „Frumoasa Junior Ranger Camp”, conform anexei - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcției amenajarea teritoriului și 

urbanism va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Asociaţiei Studenților Ecologi ASECO - Județul 

Sibiu, Direcţiei juridică şi relaţii publice, Direcţiei amenajarea teritoriului și urbanism, Direcţiei 

dezvoltare şi bugete şi Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba.  

 

                  CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU    

 

Nr. 35 

Alba Iulia, 1 februarie 2018  

http://www.cjalba.ro/
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Anexa la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 35/1 februarie 2018  

 

          România                                                                                          România 

       Judeţul Alba                                                                                    Județul Sibiu    

Consiliul Judeţean Alba                                                  Asociația Studenților Ecologi ASECO 

                                                                                     

Nr.______din_________                     Nr. _______din_________   

 

    ACORD DE PARTERIAT 

    Nr……… /……………. 

 

Preambul  

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare și a  Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 10 din 28 ianuarie 2016 privind 

aprobarea angajamentului de asumarea a sustenabilității rezultatelor proiectului „Managementul 

integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa” 

 

         Art. 1. Părțile 

U.A.T. - Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba în calitate de administrator al sitului de 

importanță comunitară ROSCI0085 Frumoasa și al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0043 

Frumoasa, cod de identificare fiscal (CIF) 4562583, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion.I.C. 

Brătianu, nr. 1, judeţul Alba, reprezentat prin preşedinte Ion DUMITREL, în calitate de Partener 

şi 

Asociaţia Studenților Ecologi ASECO, cu sediul în România, 550012, Sibiu, Str. Dr. I. Rațiu, nr. 

5-7, cod fiscal 24774998, reprezentată prin președinte Mirabela PERJU, în calitate de Partener - 

Solicitant 

au convenit la următoarele: 

Art. 2. Scopul 

2.1. Scopul acestui acord este implementarea în parteneriat a Proiectului „Frumoasa Junior 

Ranger Camp” pentru care se solicită finanţare nerambursabilă în cadrul Programului Spaţii Verzi, 

componenta Arii Naturale Protejate. 

2.2. Acest acord reglementează împărțirea responsabilităților și aspectelor financiare între Partener 

și Partenerul - Solicitant, în contextul implementării proiectului, în situația în care proiectul este propus 

spre finanțare și se încheie un contract cu Fundaţia pentru Parteneriat şi Mol România  în acest sens.  

2.3. În situația în care Partenerului - Solicitant i se va acorda finanțarea nerambursabilă și acesta va 

accepta termenii și condițiile finanțării nerambursabile, Partenerul - Solicitant este responsabil pentru 

implementarea proiectului, împreună cu partenerul, în condițiile specificate mai jos.  

Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului 

3.1. Toţi partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului în modalităţile precizate în 

Cererea de finanţare şi prezentul Acord de parteneriat. 

3.2. În situația în care Partenerului - Solicitant i se va acorda finanțarea nerambursabilă 

Partenerul autorizează Partenerul - Solicitant să semneze contractul cu Fundaţia pentru Parteneriat şi Mol 

România  şi să-i reprezinte în toate relaţiile cu Fundaţia pentru Parteneriat şi Mol România, în contextul 

implementării proiectului. 

3.3. Partenerul - Solicitant trebuie să se consulte regulat cu Partenerul său şi să-l informeze 

asupra tuturor aspectelor privind evoluţia proiectului. 

3.4. Partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi de 

etică cele mai înalte. 

3.5. Partenerii sunt obligaţi să respecte toate regulile şi cerinţele Contractului de finanţare care va 

fi semnat de Partenerul - Solicitant. 

Art. 4. Durata acordului  

Acordul de parteneriat va avea durata de 5 luni, cuprinsă în perioada 15 Aprilie 2018 – 15 

Septembrie 2018. 

 

Art. 5. Atribuțiile și responsabilitățile părților 

5.1. U.A.T. - Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba în calitate de administrator al sitului de 

importanță comunitară ROSCI0085 Frumoasa și a ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0043 

Frumoasa, și în calitate de partener în cadrul Proiectului „Frumoasa Junior Ranger Camp”, va avea 

următoarele atribuții şi responsabilităţi: 

 să participe la organizarea şi coordonarea taberei de junior rangeri; 
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 să participe la promovarea proiectului pe toată durata implementării acestuia; 

 să permită desfășurarea activităților proiectului pe teritoriul ariilor naturale protejate 

Frumoasa. 

5.2. Asociaţia Studenților Ecologi ASECO, în calitate de Partener - Solicitant în Proiectul 

„Frumoasa Junior Ranger Camp”, va avea următoarele atribuții şi responsabilităţi: 

 să organizeze şi să coordoneze tabăra de junior rangeri; 

 să organizeze întâlnirea cu profesorii coordonatori ai şcolilor implicate în proiect; 

 să mediatizeze în presa locală activitățile aferente proiectului; 

 să achiziționeze echipament pentru elevii, profesorii, membrii și parteneri implicați în 

desfășurarea taberei; 

 să elaboreze panourile informative legate de ariile protejate; 

 să respecte termenele prevăzute în diagrama planificării activităţilor; 

 să informeze şi să consulte partenerii cu privire la organizarea, planificarea şi desfăşurarea 

activităţilor. 

 Art. 6. Răspunderea partenerilor  

 6.1. Prezentul acord deservește interesul comun al partenerilor, care se obligă să-l execute 

întocmai și cu bună-credință. 

 6.2. Partenerii se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui Acord. 

 6.3. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către unul dintre 

parteneri dă dreptul celuilalt partener să ceară rezilierea acordului, printr-o notificare scrisă adresată 

partenerului în culpă, în termen de 10 zile lucrătoare de la data constatării nerespectării clauzelor 

acordului. În cazul în care se constată că, urmare nerespectării clauzelor, s-a creat un prejudiciu, partea 

prejudiciată are dreptul de a solicita repararea acestuia și plata de daune-interese, după caz, conform 

normelor legale in vigoare. 

Art. 7. Încetarea acordului de parteneriat 

  7.1. Prezentul acord încetează la expirarea termenului stabilit, dacă nu s-a convenit prelungirea 

acestuia, prin acordul părţilor; 

 7.2. Prin hotărârea Consiliului Județean Alba, anterior expirării duratei acordului, ca urmare a 

constatării unei/unor clauze de neîndeplinire a acordului, în conformitate cu prevederile Art.6 alin.(3) din 

prezentul acord; 

 7.3. Ca urmare a neîndeplinirii sau imposibilității îndeplinirii obligaţiilor asumate de părţi; 

 7.4. În alte cazuri prevăzute de lege. 

Art. 8. Forța majoră 

 8.1. Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale a 

obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de 

voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile 

să execute total sau parţial obligaţiile asumate. 

 8.2. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, 

în maximum 5 (cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore, împreună cu avertizare asupra efectelor 

şi întinderii posibile a forţei majore, se va comunica în maximum 15 (cincisprezece) zile de la apariţie. 

Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere. Dovada va fi certificată de Camera de Comerţ şi 

Industrie sau alt organism abilitat de legea statului care o invocă. 

 8.3.Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi încetarea 

cauzei acesteia în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare. 

 8.4. Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6 (şase) luni, fiecare partener 

poate renunţa la executarea contractului. În nici un caz, nici una din părţi nu are dreptul de a cere 

despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile până la această dată. 

Art. 9. Soluționarea litigiilor 

 9.1. Partenerii vor depune toate eforturile şi diligenţele pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele, în cadrul sau în legătură cu 

îndeplinirea prezentului acord de parteneriat.  

 9.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, partenerii nu reuşesc să 

rezolve în mod amiabil o divergenţă apărută, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către 

instanţele judecătoreşti de drept comun competente. 

 Art. 10. Dispoziţii finale  

10.1. Prezentul acord intră în vigoare, după aprobare, la data semnării lui de către ambele părți.  

10.2. Orice modificare a Acordului de Parteneriat trebuie făcută în scris, printr-un amendament 

care trebuie acceptat de cealaltă Parte. Partea care solicită modificarea prezentului acord trebuie să 

informeze cealaltă parte cu cel puţin 10 zile lucrătoare, înainte de data la care se doreşte intrarea în 

vigoare a amendamentului. 
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10.3. Orice modificare a acordului  se va supune aprobării Consiliului Județean Alba și va intra în 

vigoare la data semnării amendamentului, ulterior aprobării lui prin hotărâre.  

 

Prezentul acord a fost întocmit şi semnat la data de …………….în 2 exemplare în original, câte 

unul pentru fiecare parte semnatară. 

 

 

        UAT Judeţul Alba, prin                               Asociaţia Studenților Ecologi ASECO, 

       Consiliul Județean Alba 

                 Președinte,                                                                Președinte, 

 Ion DUMITREL                                      Mirabela PERJU         

                            

                                              

 Director executiv, 

       Marian Florin AITAI 

      

 

               Arhitect şef, 

           Coman Voichita                                 

  

          

                    Vizat  

                 C.F.P.P.  

 

 

                   Vizat 

         Consilier juridic                
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

  privind acordarea de sprijin financiar unor unităţi de cult din judeţul Alba, aparţinând 

cultelor religioase recunoscute din România 

 

      Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 1 februarie 2018;     

  Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind acordarea de sprijin financiar unor unităţi de cult din judeţul Alba, 

aparținând cultelor religioase recunoscute din România; 

            - expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind acordarea de sprijin financiar unor unităţi 

de cult din judeţul Alba, aparținând cultelor religioase recunoscute din România; 

          - raportul de specialitate nr. 1650/29 ianuarie 2018 al Direcţiei  dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Alba; 

          - solicitările unităţilor centrale de cult formulate pe baza cererilor primite de la unitățile locale de 

cult aparţinătoare cultelor religioase recunoscute din România; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și 

sport; 

  Având în vedere prevederile:   

            - art. 91 alin.1 lit d şi alin.5 lit. din Legea 215/2001 privind  administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

         - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

          - art. 3 alin. 3 din O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 

unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările 

ulterioare;     

          - art. 5 din H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea  

prevederilor O.G nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult 

aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare ;  

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

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

            Art. 1. Se aprobă sprijin financiar unor unități de cult din județul Alba, aparținând cultelor 

religioase recunoscute din România în sumă de 1000000 lei, conform anexei - parte integrantă a prezentei 

hotărâri.  

            Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin Direcţia dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

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

Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului 

Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba, 

Trezoreriei Municipiului Alba Iulia, Secretariatului de Stat pentru Culte, Unităților centrale de cult 

nominalizate şi Direcţiei juridică și relații publice, Direcșiei dezvoltare și bugete și Direcției gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU                        
 

 

 

 

 

 

Nr. 36 

Alba Iulia, 1 februarie 2018 
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Anexa la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 36/1 februarie 2018  

Lista unități de cult din județul Alba aparținând cultelor religioase  

recunoscute din România, pentru care se alocă sprijin financiar,  

din bugetul local al Județului Alba, în anul 2018 

 

Nr.  

crt. 

PAROHIA Lucrări pentru care se 

solicită ajutor 

Suma 

aprobată 

1 Parohia Ortodoxă Română Gîrbova de Sus achiziționare centrală termică 5.000 

2 Parohia Ortodoxă Gîmbaș - Filia Păgida reparații curente biserică 5.000 

3 Parohia Ortodoxă Gîmbaș reparații curente acoperiș 

biserică 

5.000 

4 Parohia Greco - Catolică Alba Iulia II continuare lucrare biserică 5.000 

5 Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia continuare construire  trapeză 

la Centrul misionar Sf. Lazăr 

200.000 

6 Parohia Ortodoxă Română Alba Iulia -

Întâmpinarea Domnului 

reparații curente  14.000 

7 Parohia Ortodoxă Română „Cuvioasa 

Paraschiva” Alba Iulia 

reparații curente exterior 5.000 

8 Parohia Ortodoxă Română Partoș reparații interiorul bisericii 5.000 

9 Parohia Ortodoxă Română Maieri I Alba Iulia  instalație încălzire 5.000 

10 Parohia Ortodoxă Română Micești instalație încălzire 5.000 

11 Parohia Ortodoxă Română Oarda de Sus reparații curente 15.000 

12 Parohia Ortodoxă Română „Mihai Viteazul”Alba 

Iulia 

reparații pardoseli 5.000 

13 Parohia Ortodoxă Română „Tolstoi" Alba Iulia pictură biserică 10.000 

14 Parohia Ortodoxă Română „Sf. Ecaterina”  Alba 

Iulia 

pictură biserică 5.000 

15 Parohia Ortodoxă Română „Orizont”Alba Iulia construcție biserică 14.000 

16 Parohia Ortodoxă „Dealul Furcilor” Alba Iulia  pictură biserică nou construită            5.000 

17 Parohia Ortodoxă „Cartierul Nou I” continuare lucrări biserică 14.000 

18 Parohia Ortodoxă Oarda de Jos zidire biserică nouă 5.000 

19 Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul” Alba Iulia continuare construcție biserică 27.000 

20 Parohia Romano Catolică Alba Iulia reabilitare vitraliu 3.000 

21 Parohia Ortodoxă Română Cib - Filia Cheile 

Cibului 

reparații curente int și exterior 18.000 

22 Parohia Ortodoxă Almașu de Mijloc „Buna 

Vestire” 

reparații curente biserică 7.000 

23 Mănăstirea „Martirii Neamului” finisaje interioare și exterioare 10.000 

24 Parohia Ortodoxă Straja  învelitoare turla biserică 5.000 

25 Parohia Ortodoxă Română Gîrde, Bistra reparații curente acoperiș 5.000 

26 Parohia Ortodoxă Valea Dobrii reabilitare fațadă biserică 5.000 

27 Parohia Ortodoxă Română Blaj - Veza reparații curente 2.500 

28 Parohia Ortodoxă Română Blaj - Berc pictură biserică 8.000 

29 Parohia Ortodoxă Română Blaj III uși/geamuri biserică 8.000 

30 Protopopiatul Ortodox Român Blaj - Capela 

Ortodoxă Sf. Vasile cel Mare 

continuare lucrări construcție 

capela 

5.000 

31 Parohia Ortodoxă Română Blaj Izvoarele lucrari interior turn și tâmplărie 7.500 

32 Biserica Penticostală Calea Vieții Blaj reparații curente biserică 7.500 

33 Parohia Ortodoxă Română Cîlnic reparații curente acoperiș 5.000 

34 Parohia Ortodoxă Română, Dealul Capsei, 

Cîmpeni 

încălzire centrală 5.000 

35 Parohia Ortodoxă Română Tătârlaua renovare, reabilitare biserică 5.000 
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36 Parohia Ortodoxă Română Hăpria reparații curente 5.000 

37 Parohia Ortodoxă Română Limba rezidire și consolidare biserică 5.000 

38 Parohia Ortodoxă Română Ciuruleasa reparații curente biserică 5.000 

39 Parohia Greco - Catolică Crăciunelu de Jos reparații curente biserică 7.500 

40 Parohia Ortodoxă Română Crăciunelu de Jos reparații exterioare 7.500 

41 Parohia Ortodoxă Cricău confecționare strane biserică 5.000 

42 Parohia Ortodoxă Română Cugir IV reabilitare și extindere biserică 10.000 

43 Parohia Romano - Catolică Cugir schimbare uși biserică 2.000 

44 Parohia Ortodoxă Română Cut montare tâmplărie geamuri 12.500 

45 Parohia Ortodoxă Heria confecționare catapeteasmă 

biserică 

7.000 

46 Biserica  Adventistă de ziua a șaptea Galda de 

Jos 

izolație termică exterioară 3.000 

47 Parohia Ortodoxă Română Cărpiniș reparații curente 23.000 

48 Parohia Ortodoxă Română Reciu continuare lucrari  biserică 10.000 

49 Parohia Ortodoxă Ocoale - Filia Călineasa înlocuit acoperiș biserică 5.000 

50 Parohia Ortodoxă Ocoale - Gîrda de Sus confecționare iconostas  5.000 

51 Parohia Ortodoxă Română Turdaș reparații curente acoperiș 

biserică 

10.000 

52 Parohia Ortodoxă Română Mătișești - Filia 

Costești 

reparații curente exterior 5.000 

53 Parohia Ortodoxă Trifești - Horea reparații biserică 5.000 

54 Parohia Ortodoxă Română Țelna lucrări construcții biserica  10.000 

55 Parohia Ortodoxă Română Veseuș continuare construcție biserică 10.000 

56 Parohia Ortodoxă Română Vălișoara, Livezile reparații curente- acoperiș 5.000 

57 Parohia Ortodoxă Livezile lucrări construcții biserica  5.000 

58 Parohia Ortodoxă Izvoarele -  Livezile reparații interior  biserică 5.000 

59 Parohia Ortodoxă Băgău schimbare geamuri și uși  5.000 

60 Mănăstirea Lupșa continuare pictură biserică 10.000 

61 Biserica Adventistă de ziua a șaptea Lunca 

Ampoiței 

termoizolație biserică 6.000 

62 Parohia Ortodoxă Română Presaca Ampoiului reparații acoperiș biserică 6.000 

63 Parohia Ortodoxă Română Cisteiul de Tîrnave înlocuire dușumea biserică 8.000 

64 Parohia Ortodoxă Română Obreja construcție biserică 5.000 

65 Parohia Ortodoxă Română Mihalț II reparații biserică 5.000 

66 Parohia Ortodoxă Mogoș Cojocani - Filia Valea 

Barnii 

executare iconostas-

catapeteasmă 

4.000 

67 Parohia Ortodoxă Mogoș Cojocani înlocuirea ușilor și ferestrelor 4.500 

68 Parohia Ortodoxă Mogoș Miclești reparații turnul bisericii 5.000 

69 Parohia Ortodoxă Mogoș Miclești - Filia 

Mămăligani 

repararea și întreținerea 

instalației electrice  

5.000 

70 Parohia Ortodoxă Română  Stîna de Mureș - 

Filia Copand 

construcție biserică 5.000 

71 Biserica Adventistă de ziua a șaptea Ocna Mureș înlocuire ușă intrare biserică 2.500 

72 Parohia Ortodoxă Română Războieni pictură biserică 8.000 

73 Parohia Ortodoxă Română Ocna Mureș IV construire biserică 5.000 

74 Parohia Ortodoxă Română  Ocna Mureș I amenajări exterioare biserică 10.000 

75 Parohia Ortodoxă Română Micoșlaca reparații curente 5.000 

76 Parohia Ortodoxă Română Uioara de Jos II reparații curente 5.000 

77 Parohia Ortodoxă Ocna Mureș III pictură biserică 5.000 

78 Parohia Ortodoxă Ocoliș reparații curente biserică 5.000 
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79 Parohia Ortodoxă Petrești II continuare lucrări biserică  10.000 

80 Parohia Ortodoxă Segagea pictură biserică 5.000 

81 Parohia Ortodoxă Română Poșaga de Jos reparații curente - acoperiș 5.000 

82 Parohia Greco - Catolică Poșaga de Jos reparații acoperiș și turlă 5.000 

83 Parohia Ortodoxă Română Rădești pictură biserică 5.000 

84 Parohia Ortodoxă Meșcreac reparații biserică 5.000 

85 Parohia Ortodoxă Română Tău înlocuire tâmplărie 7.500 

86 Biserica Penticostală Roșia de Secaș construire biserică 5.000 

87 Parohia Ortodoxă Română Roșia Montană II - 

Filia Bucium Muntari 

reparații curente  5.000 

88 Parohia Ortodoxă Română Roșia Montană II - 

Filia Corna 

reparație fațadă biserica  5.000 

89 Schitul „Sub piatră” pictură în tehnică frescă  5.000 

90 Parohia Ortodoxă Tărtăria construire capelă mortuară 5.000 

91 Parohia Greco - Catolică Sîncel continuarea lucrărilor  biserică 5.000 

92 Parohia Ortodoxă Română Iclod continuare construcție biserică 5.000 

93 Parohia Ortodoxă Sîntimbru Fabrică terminarea clopotniței 5.000 

94 Parohia Ortodoxă Română Coșlariu Nou pictură biserică 5.000 

95 Parohia Ortodoxă Română Sîntimbru înlocuire tâmplărie cupola 5.000 

96 Parohia Ortodoxă Română Totoi reparații curente 8.000 

97 Parohia Ortodoxă Română Coșlariu renovare exterior biserică 5.000 

98 Parohia Ortodoxă Scărișoara candelabre  biserică 5.000 

99 Parohia Ortodoxă Sebeș II reparații curente 5.000 

100 Parohia Greco - Catolică Șibot termoizolație biserică 5.000 

101 Parohia Ortodoxă Română Șibot reparații biserică 5.000 

102 Parohia Ortodoxă Peleș - Filia Valea  Verde reparații biserică 10.000 

103 Parohia Ortodoxă Peleș - Sohodol reparații biserică 10.000 

104 Parohia Ortodoxă Română Burzonești Lazuri, 

Sohodol 

pictură biserică 7.000 

105 Parohia Ortodoxă Sohodol pictură biserică  5.000 

106 Parohia Ortodoxă Română Lunca Tîrnavei reparații curente biserică  5.000 

107 Parohia Ortodoxă Sînmiclăuș mobilier biserică 5.000 

108 Parohia Unitariană Sînmiclăuș reparații curente acoperiș bis. 4.500 

109 Parohia Ortodoxă Română Cunța construcție capelă   15.000 

110 Parohia Ortodoxă Română Stremț II construcție biserică 8.000 

111 Parohia Ortodoxă Geomal instalare paratrăznet biserică 5.000 

112 Parohia Ortodoxă Română Teiuș II recondiționare pictură biserică 5.000 

113 Parohia Ortodoxă Pețelca reabilitare biserică 15.000 

114 Parohia Ortodoxă Lunca - Valea Lungă construcție biserică 5.000 

115 Parohia Ortodoxă Română Ponorel - Filia Poieni  reparații curente  biserică  5.000 

116 Parohia Ortodoxă Română Ponorel - Vidra reparații curente la biserică 5.000 

117 Parohia Ortodoxă Română Vințu de Jos I reparații curente biserică 5.000 

118 Parohia Ortodoxă Română Zlatna I reparații exterioare 5.000 

119 Parohia Ortodoxă Română Pătrângeni reparații curente acoperiș 6.000 

120 Parohia Ortodoxă Zlatna - Vîltori reparații curente biserică 7.000 

  Total   1.000.000 

 

         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                   Vasile BUMBU  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea înființării Consiliului Consultativ 

pe Probleme de Tineret al Judeţului Alba, precum și a 

Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestei structuri 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică în data de 22 februarie 2018;   

 Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea înființării Consiliului Consultativ pe Probleme de 

Tineret al Judeţului Alba, precum și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestei structuri; 

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

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

Funcționare al acestei structuri; 

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

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

Alba; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și 

ordine publică, avizul favorabil şi amendamentul (modificat în timpul dezbaterilor) al Comisiei de 

specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport și de avizul favorabil al Comisiei de 

specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

  

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

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

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

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

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

prevederile Regulamentului  de organizare și funcționare al Consiliului Consultativ pe Probleme de 

Tineret al Judeţului Alba. 

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

regulamentelor Consiliului Judeţean Alba pentru finanţarea activităţilor pentru tineret şi a altor acte 

normative care privesc activităţi pentru tineret. 

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

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

prezentei hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcției juridică și relații publice, Direcţiei 

gestionarea patrimoniului - Serviciul turism, cultură, tineret, sport şi învăţământ din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU 

 

Nr. 37 

Alba Iulia, 22 februarie 2018  
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Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba  nr. 37/22 februarie 2018 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL 

CONSILIULUI CONSULTATIV PE PROBLEME DE TINERET 

AL JUDEȚULUI ALBA 

 

Capitolul I  

Dispoziții generale 

 

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

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

Judeţean Alba. 

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

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

 CARTEA ALBĂ A COMISIEI EUROPENE UN NOU ELAN PENTRU TINERETUL 

EUROPEAN; 

 STRATEGIA NAȚIONALĂ ÎN DOMENIUL POLITICII DE TINERET 2015-2020;  

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

completările ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

în baza Hotărârii Consiliului Județean Alba prin care se aprobă înfiinţarea acestei structuri, precum şi a 

prevederilor prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare. 

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

semnificaţie: 

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

b.) activităţi de tineret – activităţi în beneficiul tinerilor; comunităţii, societăţii în general, în 

care sunt implicaţi în principal tineri; 

c.) activităţi pentru tineret – activităţi în beneficiul tinerilor în care nu sunt implicaţi în 

principal tineri; 

d.) organizaţiile neguvernamentale de tineret sunt persoanele juridice de drept privat şi fără 

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

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

următoarele criterii:      

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

acestuia majoritatea obiectivelor asumate sunt adresate tinerilor;   

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

  ***) sunt asimilate acestora, în sensul prezentului Regulament şi organizaţiile fără 

personalitate juridică, cu activităţi pentru tineret şi a căror structură include tineri cu vârsta între 14 – 19 

ani, dependente şi aflate sub coordonarea unei organizaţii neguvernamentale, cu personalitate juridică. 

     e.) sunt asimilate organizaţiilor neguvernamentale de tineret structurile de tineret dependente 

de organizaţii neguvernamentale care funcţionează în condiţiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 

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

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

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

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

acestuia majoritatea obiectivelor asumate sunt adresate tinerilor;      

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

constitutive membre sunt tineri. 

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

consultativ de pe lângă Consiliul Judeţean Alba care funcţionează pe baza dialogului structurat în ceea 

ce priveşte elaborarea şi monitorizarea aplicării politicilor publice în domeniul tineretului la nivel 

judeţean. 

 

Capitolul II  

Componența Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului Alba 
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Art. 6. (1) Din cadrul Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului Alba pot face 

parte reprezentanţi ai structurilor de și pentru tineret cu activitate la nivelul Judeţului Alba, astfel: 

a.) fundaţii pentru tineret, organizații neguvernamentale de și pentru tineret, organizaţii 

federative ale tinerilor, precum şi organizaţiile de tineret dependente aşa cum sunt ele definite la art. 4 

lit. c; 

b.) organizaţiile studenţeşti;  

c.) Consiliul Judeţean al Elevilor Alba; 

d.) structurile sindicale adresate tinerilor; 

e.) structurile patronale adresate tinerilor; 

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

nivelul unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Alba; 

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

Tineret al Județului Alba și alte persoane reprezentative pentru tineri, care au performat la nivel naţional 

sau internaţional în diverse domenii de activitate (educaţie, cultură, sport, sănătate, antreprenoriat, 

voluntariat, etc.); 

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

următoarele condiții: 

 a.) să aibă personalitate juridică; 

 b.) să aibă activitate în interesul tinerilor de cel puțin 6 luni; 

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

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

sindicale/patronale cu reprezentativitate recunoscută conform Legii nr. 62/2011 a dialogului social, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

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

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

          (6) Reprezentanții organizațiilor, structurilor sau a grupurilor reprezentate trebuie 

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

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

prin cerere scrisă depusă la Secretariatul acestui consiliu, însoţită de documentele doveditoare îndeplinirii 

condiţiilor prevăzute la art. 6. 

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

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

prevăzute la art. 6, pe baza desemnării unor persoane reprezentative pentru fiecare dintre categoriile de 

reprezentanţi prevăzute la art. 6 alin. 1, care îşi nominalizează membri şi transmit datele de contact ale 

acestor persoane preşedintelui Consiliului Judeţean Alba în termen de 30 de zile de la data aprobării 

prezentului regulament. 

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

plenul va admite sau respinge cererile de adeziune a organizațiilor și structurile prevăzute la art. 6. alin. 1 

lit. a, lit. b, lit. d și lit. e. Hotărârea de admitere/respingere se comunică petentei și poate fi atacată în 

condițiile legii contenciosului administrativ. 

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

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

Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului Alba după data depunerii cererii de adeziune la 

această structură. 

 

Capitolul III  

Competențele Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului Alba 

 

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

Tineret al Județului Alba sunt următoarele: 

 a.) cultură; 

 b.) educaţie şi formare; 

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

 d.) participare şi activităţi de voluntariat; 

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

 f.) sănătate şi mediu; 

 g.) incluziune socială şi susţinerea tinerei familii; 

 h.) combaterea migraţiei tinerilor din judeţul Alba; 

 i.) antreprenoriat economic și/sau social 

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

Județului Alba poate stabili alte domenii de lucru, în baza hotărârii plenului acestui consiliu. 
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Capitolul IV 

Drepturile și obligațiile structurilor componente 

 

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

Alba au următoarele drepturi: 

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

Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului Alba; 

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

Probleme de Tineret al Județului Alba; 

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

Tineret al Județului Alba; 

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

Tineret al Județului Alba; 

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

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

Probleme de Tineret al Județului Alba. 

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

Alba au următoarele obligaţii: 

 a.) obligaţia de a respecta prevederile prezentului Regulament; 

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

Probleme de Tineret al Județului Alba; 

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

Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului Alba; 

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

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

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

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

Alba fără a avea un mandat în acest sens; 

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

Județului Alba; 

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

 

Capitolul V 

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

Secţiunea I 

Structuri interne 

 

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

sunt următoarele: 

a.) Plenul; 

b.) Comisiile de lucru; 

c.) Secretariatul. 

Secţiunea a II-a 

Plenul 

 

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

Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului Alba. 

   (2) Plenul este format din: 

a.) totalitatea reprezentanţilor organizațiilor structurilor care intră în componenţa Consiliului 

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

partea tuturor organizațiilor și structurilor de tineret la nivel local, care îndeplinesc condițiile prevăzute 

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

b.) reprezentanţii propuşi de preşedintele Consiliul Judeţean Alba conform prevederilor art. 6 

alin. 2.   

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

Art. 13. Plenul are următoarele atribuţii: 

a.) propune Consiliului Judeţean Alba modificarea prezentului Regulament; 

b.) stabileşte componenţa comisiilor de lucru; 

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

conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2006 a tinerilor; 
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d.) adoptă rezoluţii şi recomandări privind temele de interes dezbătute cu incidenţă în domeniul 

tineretului. 

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

necesar. Convocarea se va face în scris sau prin mijloace electronice care permit  evidența trimiterii și 

primirii convocatorului, de către un reprezentant al Consiliului Judeţean Alba, desemnat în acest sens 

de către Secretariatul Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului Alba sau de cel puţin 

1/3 din membrii cu drept de vot. 

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

înaintea datei stabilite pentru desfăşurarea acesteia, iar în sesiune extraordinară cu cel puţin 3 zile 

calendaristice înainte; convocarea poate fi reprogramată de către Secretariatul Consiliului Consultativ 

pe Probleme de Tineret al Județului Alba, din motive obiective. 

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

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

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

cvorumul necesar, sesiunea se va amâna pentru o dată ulterioară, ce va fi comunicată de Secretariatul 

Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului Alba. 

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

un reprezentant din partea oricărei structuri de/pentru tineret care îşi manifestă interesul de a participa 

la respectiva sesiune, precum şi alte persoane care primesc acest statut în plen, cu aprobarea Plenului; 

aceştia nu au drept de vot şi pot interveni în dezbateri numai cu acordul moderatorului de şedinţă. 

   (5) Reprezentanţii Consiliului Judeţean Alba, ai instituțiilor subordonate Consiliului 

Judeţean Alba, consilierii judeţeni, reprezentanţii Direcției Judeţene pentru Tineret şi Sport Alba şi ai 

Casei de Cultură a Studenţilor Alba Iulia pot participa de drept la şedinţele plenului, fără drept de vot. 

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

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

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

hotărâri în vederea exercitării atribuţiilor sale. 

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

consensul hotărârile se vor adopta cu votul majorităţii. 

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

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

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

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

 

Secţiunea a III-a 

Comisiile de lucru 

 

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

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

Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului Alba sau stabilit de plen. 

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

plenului. 

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

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

domeniile de lucru prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Consultativ 

pe Probleme de Tineret al Județului Alba, precum şi în alte domenii considerate prioritare de către plen. 

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

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

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

de interes care nu sunt prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului 

Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului Alba. 

 

Secţiunea a IV-a 

Secretariatul 

 

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

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

învăţământ din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

Art. 21. Secretariatul are următoarele atribuţii: 

a.) alcătuieşte procesele-verbale ale sesiunilor plenului; 

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

c.) efectuează procedurile de convocare a sesiunilor de lucru conform prevederilor art. 14 

din prezentul regulament. 

 

Capitolul IV 

Dispoziții tranzitorii și finale 

 

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

Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului Alba se completează cu alte documente legislative în 

vigoare. 

 

 

                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ 

        PREŞEDINTE,                                   SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

                             Ion DUMITREL                                                      Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

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

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

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 22 februarie 2018; 

  Luând în dezbatere : 

  - proiectul de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special şi 

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

2018 - 2019; 

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

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

postliceal, pentru anul şcolar 2018 - 2019; 

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

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

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

învăţământ special din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba către Inspectoratul 

Școlar Județean Alba; 

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

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

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, 

ONG-uri și sport; 

 Având în vedere prevederile: 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special 

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

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

2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al 

municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională; 

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

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

privind elaborarea acestora; 

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

2016 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul 

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

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

preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018; 

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

Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, 

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

emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru 

anul şcolar 2018-2019 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

  

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

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

anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

specialitate al Consiliului Judeţean Alba va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
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 Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba, Inspectoratului Școlar Judeţean Alba, Centrului Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Alba, Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alba, unităților de învățământ menționate în 

anexa hotărârii, Direcției juridică și relații publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete și Compartimentului 

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

Judeţean Alba. 

 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 38 

Alba Iulia, 22 februarie 2018 
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Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba  nr. 38/22 februarie 2018 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

Nr. crt. 

 

Unitatea de învăţământ 

Clase integrate de învăţământ special şi 

învăţământ la domiciliu 

 

1. 

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă, 

Alba Iulia 

 

X 

 

2. 

Liceul cu Program Sportiv 

„Florin Fleşeriu” – Sebeş 

 

X 

 

3. 

 

Şcoala Gimnazială „Axente Sever” Aiud 

 

X 

 

4. 

 

Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu” Blaj 

 

X 

 

5. 

 

Liceul „Horea, Cloşca şi Crişan” Abrud 

 

X 

 

6. 

 

Liceul „Corneliu Medrea” Zlatna 

 

X 

 

7. 

 

Şcoala Gimnazială „Singidava” Cugir 

 

X 

 

8. 

 

Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Ciumbrud 

 

X 

 

9. 

 

Colegiul Tehnic „Dorin Pavel”, Alba Iulia 

 

X 

 

10. 

 

Colegiul Tehnic „Alexandru Domşa” Alba Iulia 

 

X 

 

                     CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului -  monument istoric, situat 

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

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

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică în data de 22 februarie 2018;   

 Luând în dezbatere: 

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

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

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

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

asupra imobilului -  monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Traian, nr. 70, 

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

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

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

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

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

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii şi de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, 

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

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

ulterioare; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

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

situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Traian, nr. 70, judeţul Alba, înscris în CF nr. 92504 Alba 

Iulia, nr. topo. 1791/2/1/2/2, în suprafaţă totală de 1049 mp., compus din construcţii, curţi construcţii şi 

teren arabil-grădină, proprietar SC MIDAS COMP SRL Alba Iulia în cotă de 1/1 părţi, înscris în Lista 

Monumentelor Istorice, în situl arheologic de grupa A, Aşezarea civilă, cod LMI 2015 AB-I-m-A-

00001.02., conform adresei transmise de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba, care constituie 

anexă la prezenta hotărâre.   

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

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

Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, Direcției 

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

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

               CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                      Vasile BUMBU 
Nr. 39 

Alba Iulia, 22 februarie 2018 

 

NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 39/22 februarie 2018 este 

publicată și poate fi consultată pe pagina de internet www.cjalba.ro 

  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea trecerii unui bun imobil situat administrativ 

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

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică în data de 22 februarie 2018;   

Luând în dezbatere: 

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

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

bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba; 

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

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

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

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

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii şi de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, 

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare;  

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

completările ulterioare); 

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

modificările şi completările ulterioare;  

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

municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Alba; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

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

Tudoran, nr. 13, județul Alba, înscris în CF 74350 Aiud, cu nr. cadastral 74350 și 74350-C1, în suprafață 

de 5668 mp, având datele de identificare prevăzute în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri, din 

domeniului privat al Județului Alba în domeniul public al Județului Alba. 

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

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

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

de dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Județului 

Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea 

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

Alba. 

        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU 

 

Nr. 40 

Alba Iulia, 22 februarie 2018 

 
NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 39/22 februarie 2018 este 

publicată și poate fi consultată pe pagina de internet www.cjalba.ro  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate 

și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Modernizare drum judeţean DJ 103E: DN 1 - 

Gîrbova de Jos - Gîrbovița - Gîrbova de Susˮ 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică în data de 22 februarie 2018;   

Luând în dezbatere:  

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

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

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

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

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

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

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

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii şi de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, 

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 14, art. 91 alin. 1 lit. b, art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 3 lit. f din Legea nr. 215/2001 a 

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

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

şi completările ulterioare; 

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

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și a normativelor 

specifice în vigoare. 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

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

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

 Art. 2. Se aprobă devizul general al investiției „Modernizare drum judeţean DJ 103E: DN 1 - 

Gîrbova de Jos - Gîrbovița - Gîrbova de Susˮ, la valoarea totală de 8628505,27 lei (inclusiv TVA), din 

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

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

103E: DN 1 - Gîrbova de Jos - Gîrbovița - Gîrbova de Susˮ prezentați în anexa nr. 2 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

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

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

Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridică și relații publice, Direcției 

gestionarea patrimoniului si Direcției dezvoltare si bugete din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba. 

 

       CONTRASEMNEAZĂ 

PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                  ION DUMITREL               Vasile BUMBU          

 

 

 

Nr. 41 

Alba Iulia, 22 februarie 2018 

  

http://www.cjalba.ro/
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Anexa nr. 1  la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 41 din 22 februarie 2018 

 

DEVIZ GENERAL 

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

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

   

Cota TVA 19% 

Nr. crt. 
Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor de 

lucrări 

Valoare 

(fără TVA) 
TVA 

Valoare 

(inclusiv 

TVA) 

Lei Lei Lei 

1 2 3 4 5 

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

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

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

1.3 
Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea 

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

1,4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 0,00 0,00 0,00 

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

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 

2.1 
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare 

obiectivului 
0,00 0,00 0,00 

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

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3.1 Studii 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

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

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

3.2 
Documentații suport și cheltuieli pentru 

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

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

3,4 
Certificarea performanţei energetice şi auditul 

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

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

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

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

3.5.3 
Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a 

lucrărilor de intervenții și deviz general 
37.000,00 7.030,00 44.030,00 

3.5.4 
Documentaţiile tehnice necesare în vederea 

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

3.5.5 
Verificarea tehnică de calitate a proiectului 

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

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

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

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

3.7.1 
Managementul de proiect pentru obiectivul de 

investiţii 
25.000,00 4.750,00 29.750,00 

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

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

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

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



 

102 

3.8.1.2 

pentru participarea proiectantului la fazele 

incluse în programul de control al lucrărilor de 

execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în 

Construcţii 

2.000,00 380,00 2.380,00 

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

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

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază 

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

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

4.2 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale 
0,00 0,00 0,00 

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 

care necesită montaj 
0,00 0,00 0,00 

4.4 

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 

care nu necesită montaj şi echipamente de 

transport 

0,00 0,00 0,00 

4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00 

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

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

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli 

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

5.1.1 
Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente 

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

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

5.2 Comisioane, cote legale, taxe, costul creditului 73.255,86 0,00 73.255,86 

5.2.1 
Comisioanele şi dobânzile aferente creditului 

băncii finanţatoare 
0,00 0,00 0,00 

5.2.2 

Cota aferenta ISC pentru controlul calității 

lucrărilor de construcții - conform Legii nr.  

10/1995   (0,5%) 

31.850,38 0,00 31.850,38 

5.2.3 

Cota aferenta ISC pentru controlul statului în 

amenajarea teritoriului, urbanism și pentru 

autorizarea lucrărilor de construcții – conform 

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

6.370,08 0,00 6.370,08 

5.2.4 
Cota aferenta casei sociale a constructorului  

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

5.2.5 
Taxe pentru acorduri, avize conforme şi 

autorizaţia de construire/desfiinţare   (0,05%) 
3.185,04 0,00 3.185,04 

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

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

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

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

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

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

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

TOTAL GENERAL 7.262.541,08 1.365.964,19 8.628.505,27 

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

 
 

       Beneficiar,             Proiectant,   

 UAT JUDEȚUL ALBA S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L.  
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Anexa nr. 2  la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 41 din 22 februarie 2018 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI 

„Modernizare drum judeţean DJ 103E:  

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

 

 

 1. Indicatori economici: 

 - valoarea totală a investiției 7.262.541,08 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 1.365.964,19 

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

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

de  7.580.389,50 lei (inclusiv TVA) 

- durata de execuție estimată: 12 luni 

 

 2. Indicatori tehnici:  

 - Categoria funcțională a drumului: Drum județean; 

 - Clasa tehnică: IV; 

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

 - Lungimea totală a traseului amenajat: 7675 m; 

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

 - Lățimea acostamentelor: 2 x 0,50 m;  

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

 - Panta transversală este 2,5% în aliniament la carosabil (pantă unică și profil acoperiș) și 4% la 

acostamente. 

 - Structura rutieră adoptată: 

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

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

EN 13108-1:2006/AC:2008 (BA 16 conform AND 605-2014); 

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

concasat) conform SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008 (BAD 

20 sau BADPC 20 conform AND 605-2014); 

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

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

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

o În extravilan: 

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

EN 13108-1:2006/AC:2008 (BA 16 conform AND 605-2014); 

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

concasat) conform SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008 (BAD 

20 sau BADPC 20 conform AND 605-2014); 

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

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

 Pietruirea existentă cu completare balast dacă este 

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

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

o șanțuri pereate – 474 m; 

o șanțuri reprofilate de pământ; 

o rigole carosabile ranforsate – 655 m. 

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

o Podețe traversare 33 buc. , din care: 

 Podețe reparate – 16; 

 Podețe noi – 16; 

 Podeț refăcut tip C2 - 1 

o Podețe laterale 10 buc., din care: 

 DN600 mm - 7 buc; 

 DN300 mm - 3 buc 

- Lucrări de consolidare: 

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

m, poziție km 3+269,00 - 3+294,00 st.; 
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o protejarea taluzelor - lucrări de anrocamente cu înălțimea H=2,00 m: 

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

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

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

ampriza drumului lateral – 35 buc. 

- Parapet rutier tip N1 – 1670 m; 

- Indicatoare rutiere – 130 buc.; 

- Accese la proprietăți – 116 buc.; 

- Borne kilometrice – 7 buc.; 

- Borne hectometrice – 69 buc. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea Regulamentului privind realizarea sau amplasarea în zona drumurilor 

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

activității comerciale, amenajări sau instalații în orice scop 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică în data de 22 februarie 2018;   

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind realizarea sau amplasarea 

în zona drumurilor publice de interes județean a căilor de acces, a panourilor publicitare, a oricăror 

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

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

realizarea sau amplasarea în zona drumurilor publice de interes județean a căilor de acces, a panourilor 

publicitare, a oricăror construcții sau activității comerciale, amenajări sau instalații în orice scop; 

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

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului şi de avizul favorabil al Comisiei de 

specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică; 

Având în vedere prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

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

privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate 

în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte, în tuneluri rutiere, precum şi amenajarea căilor de acces 

la drumurile publice; 

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

privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituire a restricţiilor de circulaţie în vederea 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE 

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

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

amenajări sau instalații în orice scop, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean, Direcției juridică și relații publice, Direcției 

gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba. 

       CONTRASEMNEAZĂ 

PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                  ION DUMITREL               Vasile BUMBU          

Nr. 42 

Alba Iulia, 22 februarie 2018  
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Anexa nr. 1  la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 42/22 februarie 2018 

 

REGULAMENT 

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

a panourilor publicitare, a oricăror construcții sau activității comerciale, amenajări sau instalații în 

orice scop 

 

Capitolul I 

Dispoziţii generale 

 

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

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

administrarea Consiliului Județean Alba. 

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

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

privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituire a restricţiilor de circulaţie în vederea 

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

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

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

rurale; 

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

privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate 

în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte, în tuneluri rutiere, precum şi amenajarea căilor de acces 

la drumurile publice. 

Capitolul II  

Definiţii 

 

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

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

scopul satisfacerii cerinţelor generale de transport, ale economiei, ale populaţiei şi de apărare a ţării, aflat 

în administrarea Consiliului Județean Alba; 

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

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

Autorizaţie de amplasare şi/sau acces la drumul județean şi este utilizat de beneficiar pentru întocmirea 

documentaţiei tehnice necesare obţinerii autorizaţiei de amplasare şi/sau acces în zona drumului public şi 

a autorizaţiei de construire; 

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

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

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

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

carosabilă, trotuare, piste pentru bicicliști, acostamente, şanţuri, rigole, taluzuri, şanţuri de gardă, ziduri 

de sprijin și alte lucrări de artă; 

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

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

și exploatarea drumului, siguranţei circulaţiei ori protecţiei proprietăţilor situate în vecinătatea drumului. 

Din zonele de siguranţă fac parte și suprafeţele de teren destinate asigurării vizibilităţii în curbe și 
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intersecţii, precum și suprafeţele ocupate de lucrări de consolidare a terenului drumului și altele 

asemenea; 

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

necesare protecţiei şi dezvoltării viitoare a drumului. 

 

CAPITOLUL III 

Condiţii privind emiterea acordului de principiu 

 

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

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

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

cadru prevăzut în anexa nr. 1 a prezentului regulament. În funcţie de condiţiile tehnice specifice, de la 

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

obiectivelor ce vor fi amplasate în zona drumurilor. 

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

cum se prezintă în memoriul tehnic. 

   (4) Schimbarea funcţiei/destinaţiei obiectivului se poate face doar cu acceptul 

administratorului  drumului - pentru noua destinaţie.   

   (5) În vederea obținerii Autorizației de construire este necesară prezentarea Autorizaţiei 

de amplasare şi/sau acces în zona drumului, obținută de la administratorul drumului. 

 Art. 4. (1) Etapele ce urmează a fi parcurse în scopul emiterii Acordului de principiu sunt 

următoarele: 

  Solicitantul va depune documentația la Consiliul Județean Alba în două exemplare, unul 

original și unul în copie; 

  Analizarea de către compartimentul de specialitate al Consiliului Județean Alba, a 

documentaţiei tehnice depuse de către solicitant; 

  Emiterea de către Consiliul Județean Alba, prin compartimentul de specialitate, a Acordului de 

principiu, în termen de 30 de zile de la depunerea documentaţiei de către solicitant sau comunicarea 

Refuzului de emitere a Acordului, după caz; 

  Acordul de principiu /Refuzul de emitere a Acordului de principiu va fi semnat de către 

Vicepreședintele Consiliului Județean Alba, Directorul executiv al Direcției gestionarea patrimoniului, 

Șeful programe, lucrări, întreținere drumuri şi de către persoana care l-a întocmit; 

  Comunicarea Acordului de principiu/Refuzului de emitere a acordului de principiu 

solicitantului de către persoana care l-a întocmit. 

 (2) Dosarul va conţine următoarele piese și desenate: 

 Cerere tip - conform modelului - cadru prevăzut în anexa 3 a prezentului Regulament; 

 Copie xerox a Certificatului de urbanism, valabil, eliberat de organele 

competente pentru lucrările solicitate în cerere; 

 Memoriu tehnic de prezentare a lucrării solicitate pentru avizare, din care să rezulte: 

o Poziţia kilometrică şi metrică a amplasamentului în cadrul drumului județean; 

o Descrierea sumară a lucrărilor/activităţilor ce urmează a se 

desfăşură, cu implicaţii asupra traficului rutier; 

o Descrierea amenajării accesului la drumul județean, care se va 

realiza cu racordare simplă (în cazul obiectivelor amplasate între tablele indicatoare de 

localitate) şi dacă este cazul benzi de accelerare/decelerare (în cazul obiectivelor 

amplasate în afara localităţilor, dacă suprafaţa de teren din zona drumului permite 

realizarea benzilor de accelerare/decelerare fără afectarea altor proprietăţi din 

vecinătatea drumului) – lungimea deschiderii accesului la drumul județean; 

o Modul de asigurare a scurgerii apelor pluviale şi a celor uzate în lungul 

drumului județean; 

o Modul de amenajare a semnalizării rutiere aferente obiectivului, 

cu menţionarea indicatoarelor rutiere ce vor fi folosite; 

 Condiţiile impuse pentru prezentare în memoriul tehnic pot suferi unele modificări în 

funcţie de specificul/destinaţia obiectivelor ce urmează a fi amplasate; 

 Copie xerox a actului de identitate (în cazul persoanelor fizice) sau a certificatului de înregistrare 

fiscală (în cazul persoanelor juridice sau a persoanelor fizice autorizate); 

 Plan de încadrare în zonă la o scara convenabilă (1:2000 /1:5000); 

 Plan de situaţie scara 1:1000/ 1:2000/ 1:5000 care să cuprindă: 

o traseul existent al drumului județean şi poziţia kilometrică la care 

se doreşte amplasarea obiectivului; 
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o amenajarea accesului la drumul județean, cu racordarea simplă şi, 

dacă este cazul, benzi de accelerare/decelerare, specificându-se distanţa limitei de 

proprietate faţă de axul drumului județean; 

o modul de asigurare a scurgerii apelor pluviale şi apelor uzate în 

lungul drumului județean; 

o semnalizarea rutieră propusă. 

 Condiţiile impuse pentru prezentare în planul de situaţie pot suferi unele 

modificări în funcţie de specificul/destinaţia obiectivelor ce urmează a fi amplasate. 

 Copie xerox a chitanţei prin care se atestă încasarea taxei în cuantum stabilit prin 

hotărârea Consiliului Județean Alba cu privire la stabilirea de taxe locale şi tarife datorate 

bugetului general al Judeţului Alba sau copie a ordinului de plată.  

 

CAPITOLUL IV 

Condiţii privind emiterea Autorizaţiei de amplasare şi/sau acces   

în zona drumului judeţean 

 

Art. 5 (1) Beneficiarul lucrărilor şi obiectivelor realizate ori amplasate în zona drumului de 

interes Județean are obligaţia de a obţine Autorizaţia de amplasare şi/sau acces în zona drumului public. 

   (2) Autorizaţia de amplasare şi/sau acces în zona drumului public se emite de către 

Consiliul Județean Alba, prin compartimentul de specialitate, conform modelului cadru prevăzut în anexa 

nr. 2 a prezentului Regulament. În funcţie de condiţiile tehnice specifice, modelul cadru poate suferi 

modificări asupra conţinutului, de la caz la caz, în raport de complexitatea obiectivelor ce vor fi 

amplasate în zona drumurilor. 

   (3) Autorizaţia de amplasare şi sau acces în zona drumului public se emite pentru o 

anumită funcţie/destinaţie a obiectivului aşa cum se prezintă în memoriul tehnic. 

   (4) Schimbarea funcţiei/destinaţiei obiectivului se poate face doar cu acceptul 

administratorului drumului, pentru noua situaţie. 

   (5) Beneficiarul lucrărilor este obligat să obţină autorizaţia de construire,  potrivit Legii 

nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, după obţinerea autorizaţiei de amplasare şi/sau acces în zona drumurilor 

judeţene. 

   (6) Autorizaţia de amplasare şi/sau acces în zona drumului public este valabilă pe toată 

durata existenţei lucrării sau construcţiei, cu respectarea prevederilor legale. 

   (7) Pentru panourile publicitare, autorizaţia se emite pentru o durată de un an şi poate fi 

prelungită la expirarea acestei perioade. 

 Art. 6. (1) Etapele ce urmează a fi parcurse în scopul emiterii autorizaţiei de amplasare şi/sau 

acces în zona drumurilor publice sunt următoarele: 

  Solicitantul va depunerea documentația la Consiliul Județean Alba în două exemplare, unul 

original și unul în copie. 

  Emiterea autorizaţiei de amplasare şi/sau acces în zona drumurilor publice: 

o Analizarea de către compartimentele de specialitate ale 

Consiliului Județean Alba a documentaţiei depuse de către solicitant; 

o Emiterea de către Consiliul Județean Alba, prin compartimentul 

de specialitate a Autorizaţiei de amplasare şi/sau acces în zona drumului public, în 

termen de 30 de zile de la depunerea documentaţiei de către solicitant sau comunicarea 

refuzului de emitere a autorizaţiei de amplasare şi/sau acces în zona drumului public; 

o Comunicarea autorizaţiei de amplasare şi/sau acces în zona 

drumului public/a refuzului de emitere a acesteia de către persoana care o/îl 

întocmeşte. 

 Autorizaţia de amplasare şi/sau acces în zona drumului public/refuzul de emitere a acesteia 

este semnată de către Președintele Consiliului Județean Alba, Vicepreședintele Consiliului Județean Alba, 

directorul executiv al Direcției Gestionarea Patrimoniului, Serviciul programe, lucrări, întreținere 

drumuri şi de către persoana care l-a întocmit. 

(2) Dosarul va conţine următoarele piese scrise și desenate: 

 Pentru construcţii şi drumuri adiacente (depozite, hale, staţii carburanţi, fabrici, 

vulcanizări, spălătorii auto, hoteluri, moteluri, popasuri turistice, spaţii comerciale, magazine, 

parcaje, locuinţe, anexe gospodăreşti, modernizări drumuri adiacente): 

o Cerere tip - conform modelului - cadru prevăzut în Anexa nr. 3 la 

prezentul  Regulament; 

o Copie xerox a Certificatului de urbanism, valabil, eliberat de 
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organele competente pentru lucrările solicitate în cerere; 

o Memoriu tehnic de prezentare a lucrării solicitate pentru avizare 

din Proiectul tehnic din care să rezulte: 

 poziţia kilometrică şi metrică a amplasamentului în 

cadrul drumului județean; descrierea sumară a lucrărilor/activităţilor ce urmează 

a se desfăşură cu implicaţii asupra traficului rutier (traficul estimat generat de 

obiectiv, pe tipuri de autovehicule); 

 descrierea amenajării accesului la drumul județean, care 

se va realiza cu o racordare simplă (în cazul obiectivelor amplasate între tablele 

indicatoare din localitate) şi dacă este cazul benzi de accelerare/decelerare (în 

cazul obiectivelor amplasate în afara localităţilor dacă suprafaţa de teren din 

zona drumului permite realizarea benzilor de accelerare/decelerare fără afectarea 

altor proprietăţi din vecinătatea drumului) - lungimea deschiderii accesului la 

drumul județean; 

 modul de asigurare a scurgerii apei pluviale şi celor uzate 

în lungul drumului județean; 

 modul de amenajare a semnalizării rutiere aferente 

obiectivului, cu menţionarea indicatoarelor rutiere ce vor fi folosite. 

Condiţiile impuse pentru prezentare în memoriul tehnic pot suferi unele modificări în funcţie de 

specificul/destinaţia obiectivelor ce urmează a fi amplasate. 

o Copie xerox a actului de identitate (în cazul persoanelor fizice) 

sau copie a certificatului de înregistrare fiscală (în cazul persoanelor juridice sau a 

persoanelor fizice autorizate). 

o Plan de încadrare în zona, la o scară convenabilă (1:2000; 1:5000). 

o Plan de situaţie scara 1:1000/ 1:2000/ 1:5000, care să cuprindă: 

 traseul existent al drumului județean şi poziţia 

kilometrică la care se doreşte amplasarea obiectivului; 

 amenajarea accesului la drumul județean, cu racordarea 

simplă şi, dacă este cazul benzi de accelerare/decelerare, specificându-se distanţa 

limitei de proprietate faţă de axul drumului județean; 

 amplasamentul construcțiilor (a celor existente şi a celor 

propuse) şi al împrejmuirii, cu distanţa acestora faţă de axul drumului județean; 

 modul de asigurare a scurgerii apelor pluviale şi a celor 

uzate în lungul drumului județean. 

 semnalizarea rutieră propusă. 

Condiţiile impuse pentru prezentare în planul de situaţie pot suferi unele modificări în funcţie de 

specificul /destinaţia obiectivelor ce urmează a fi amplasate; 

o Secţiuni transversale în dreptul accesului şi al construcțiilor cu 

specificarea distanţei faţă de axul drumului județean şi faţă de împrejmuire; 

o Detalii de sistem rutier pentru acces; 

o Acordul Inspectoratului de Poliţie Județean Alba - Serviciul 

Rutier, în condiţiile reglementate de art. 52 din O.G. nr.43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

o Copie xerox a chitanţei prin care se atestă încasarea taxei în 

cuantum stabilit prin hotărârea Consiliului Județean Alba sau copie a Ordinului de 

plată.  

 Pentru Instalaţii (conducte de ţiţei, gaze, apă, canalizare, cabluri telefonice, 

electrice, TV, fibră optică): 

o Cerere tip - conform modelului cadru - prevăzut în anexa nr. 3 a 

prezentului regulament; 

o Notă de constatare  aplicabilă amplasării instalațiilor în zona 

drumului, premergătoare emiterii acordului de principiu, conform modelului  cadru - 

prevăzut  anexa nr. 4 a prezentului Regulament; 

o Copie xerox a Certificatului de urbanism, valabil, eliberat de 

organele competente pentru lucrările solicitate in cerere; 

o Memoriu de prezentare a lucrării din Proiectul Tehnic din care să rezulte: 

 poziţiile kilometrice și metrice (pe drumul județean) ale 

începutului și sfârşitului traseului cablului/conductei, ale 

subtraversărilor/traversărilor drumului judeţean; 

 amplasamentul instalaţiei în cadrul zonei drumului 

județean, distanţe faţă de drumul județean; 
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 descrierea sumară a modului de amplasare a instalaţiei 

(cu referiri la modul de execuţie a şanţului în care va fi amplasată instalaţia, de 

amplasare a stâlpilor, de depozitare în timpul lucrărilor, a pământului rezultat din 

săpătură, a utilajelor a materialelor şi a uneltelor, de execuţie a 

subtraversării/traversării drumului județean, asigurarea circulaţiei pietonilor în 

timpul lucrărilor; 

 modul de refacere a zonei afectate; 

 modul de semnalizare a lucrărilor; 

 durata de execuţie a lucrărilor. 

o Copie xerox a actului de identitate (în cazul persoanelor fizice) 

sau copie a certificatului de înregistrare fiscal (în cazul persoanelor juridice sau a 

persoanelor fizice autorizate); 

o Plan de încadrare în zonă, la o scara convenabilă ( 1:2000/ l :5000); 

o Plan de situaţie la scara 1:500/1:1000, care sa cuprindă: 

 traseul instalaţiei în zona drumului cu specificarea 

distanţei faţă de drumul județean; 

 poziţiile kilometrice şi metrice pe drumul Județean ale 

începutului şi sfârşitului traseului instalaţiei şi a traversărilor/subtraversărilor. 

o Secţiuni transversale: 

 în dreptul subtraversărilor/traversărilor (cu specificarea 

adâncimii/ înălţimii de amplasare a acestora faţă de cota în ax a drumului 

Județean); 

 pentru zonele caracteristice la amplasarea în paralel cu 

drumul județean (cu specificarea distantei de amplasare faţă de axul drumului 

județean). 

o  Aviz tehnic de racordare la utilităţi de la societăţile deţinătoare 

de reţele (electricitate, distribuţie, gaz, etc.) 

o Copie xerox a chitanţei prin care atestă încasarea taxei în 

cuantum stabilit prin hotărârea Consiliului Județean Alba cu privire la stabilirea de taxe 

locale şi tarife datorate bugetului general al Judeţului Alba sau copie a ordinului de 

plată. 

 OBSERVAŢII: În mod excepțional, administratorul drumului poate accepta amplasarea unor 

instalații în ampriza și zona de siguranță dacă nu există spațiu pentru amplasarea instalațiilor în afara 

amprizei și a zonei de siguranță a drumului, situație cauzată de limitele de proprietate sau de existența 

altor instalații, fapt materializat printr-o notă de constatare – conform anexei nr. 4, încheiată între 

reprezentantul Consiliului Județean Alba, proprietarul/ administratorul obiectivului și proiectantul 

lucrării, cu obligația proprietarului/administratorului instalației de a suporta cheltuielile de refacere a 

elementelor drumului, inclusiv orice degradare care va apărea ulterior în zona drumului, pe sectorul 

afectat de amplasarea instalațiilor. 

 Pentru Panourile publicitare: 

 1) Partea scrisă: 

- Cerere tip - conform modelului cadru prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul Regulament; 

- Memoriu tehnic referitor la amplasarea panoului publicitar (poziţie kilometrică, intersecţii, etc.); 

- Avizul Inspectoratului de Poliţie Județean Alba - Serviciul Rutier; 

- Acceptul vecinilor (dacă este cazul). 

 2) Partea desenată: 

- Plan de încadrare în zona la scara 1:5000; 

- Plan de situaţie la scara 1:500; 

- Profil transversal reprezentativ cu viza Inspectoratului de Politie Județean Alba - Serviciul Rutier; 

- Macheta color a panoului publicitar; 

- Poze cu amplasamentul panoului; 

 Pentru prelungirea autorizaţiei, în cazul panourilor publicitare, beneficiarul va depune, cu 15 zile 

înainte de expirarea acesteia, următoarea documentaţie: 

- cerere de prelungire (după modelul cererii tip de autorizare prevăzut în anexa nr.3); 

- copie act identitate (persoane fizice) sau certificate de înregistrare (persoane juridice/fizice 

înmatriculate); 

- copie autorizaţie de amplasare şi/sau acces in zona drumului public; 

- copie autorizaţie de construire; 

- acte de proprietate (sau contract de închiriere/comodat) pentru teren, dacă au apărut modificări 

faţă de situaţia de la data autorizării; 

- imaginea color a reclamei care se va afişa (sau care este afişată), dacă au apărut modificări faţă de 
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situaţia de la data autorizaţiei; 

- fotografii actualizate ale amplasamentului (panoului); 

- Procesul verbal de constatare în teren privind respectarea condiţiilor din autorizație încheiat de 

compartimentul de specialitate din cadrul Consiliului Județean Alba. 

 

CAPITOLUL V 

Condiţii de amplasare a unor obiective în zona drumului de interes județean 

 

Art. 7. Amplasarea unor obiective în zona drumurilor publice de interes județean se face cu 

respectarea următoarelor condiţii: 

 7.1. Privitor la amplasarea unor obiective în zona drumurilor de interes județean 

 Amplasarea unor obiective în zona drumului se face cu asigurarea desfăşurării fluente şi în 

condiţii de siguranţă a traficului rutier. 

  La amplasarea acestor obiective trebuie să se respecte planurile de urbanism şi de amenajare a 

teritoriului, avizate de către administratorul drumului. 

  La stabilirea amplasării trebuie să se asigure spaţiile de dezvoltare viitoare a drumului 

respectând condiţiile prevăzute de art. 19 alin. 4 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare pentru intravilan, respectiv condiţiile prevăzute de 

art. 47 alin. 1 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare pentru extravilan, cu respectarea condiţiilor de vizibilitate pe drum. 

  Amplasarea obiectivelor de deservire a publicului sau de altă natură se face cu asigurarea unor 

spaţii de parcare în afara părţii carosabile pentru un număr suficient de vehicule, astfel încât să se evite 

stânjenirea circulaţiei prin staţionarea acestora pe partea carosabilă a drumului. 

  Se interzice deversarea apelor uzate în şanţurile drumurilor sau pe zona de siguranţă a acestuia. 

Evacuarea apelor uzate se face în instalaţiile de canalizare sau fose septice vidanjabile. În cazul unor 

obiective la care apele pluviale ar putea antrena produse poluante, trebuie asigurată, după caz, 

îndepărtarea acestora de drum. 

  La amenajarea accesului trebuie asigurată scurgerea apelor pluviale în lungul drumului sau, 

după caz, îndepărtarea acestora de drum. 

  Lucrările de semnalizare rutieră, datorate apariţiei accesului la obiectivul amplasat în zonă, 

sunt în sarcina beneficiarului acestuia. 

 7.2. Privitor la amplasarea unor intersecţii de drumuri în zona drumurilor de interes 

județean 

  Intersecţiile drumurilor se realizează denivelat sau la acelaşi nivel, în funcţie de categoriile 

drumurilor care se intersectează şi de traficul rutier. 

  Amenajarea intersecţiilor la acelaşi nivel între două drumuri poate fi acceptată pe baza unui 

calcul de capacitate a intersecţiei. In cazul depăşirii capacităţii pentru o intersecţie la nivel semnalizată 

prin indicatoare rutiere, se poate avea în vedere soluţia semaforizării intersecţiilor situate în localităţi. În 

afara localităţilor, în asemenea situaţii, se va amenaja intersecţie denivelată, având în vedere şi 

Normativul privind proiectarea intersecţiilor de străzi, urmărind asigurarea priorităţii pentru traficul 

aferent drumului de categorie superioară. Amenajarea la acelaşi nivel a intersecţiilor se face cu 

respectarea dispoziţiilor din Normativul pentru amenajarea la acelaşi nivel a intersecţiilor drumurilor 

publice din afara localităţilor precum şi cu Normativul privind proiectarea intersecţiilor de străzi, 

urmărind asigurarea priorităţii pentru traficul aferent drumului de categorie superioară. 

  Lărgirile, benzile de accelerare, decelerare, de viraj şi de stocare şi panele de racordare  

aferente amenajării intersecţiei se realizează cu aceeaşi îmbrăcăminte rutieră şi cu un sistem rutier 

echivalent cu cel existent pe drumuri. 

  Accesul rutier la drumul public se fac cu respectarea condiţiilor menţionate mai sus pentru 

intersecţiile de drumuri. 

 7.3. Privitor la amplasarea în zona drumului public de interes județean a unor canale, benzi 

transportoare, funiculare, conducte şi alte asemenea 
  Amplasarea în paralel cu drumul a unor canale închise sau deschise, conducte pentru lichide 

sau gaze și alte asemenea, se va face în afara zonei de siguranţa a drumului. Canalele închise care 

colectează atât apele uzate cât și cele pluviale din ampriza, pot fi amplasate în limitele amprizei. 

  Acolo unde, din motive obiective, nu se poate respecta condiţia de mai sus, beneficiarul va 

solicita punctual, pe baza memoriului justificativ, soluţii stricte, în vederea realizării obiectivelor de 

investiţii precizate mai sus. 

  Subtraversările drumurilor de către conducte se face, de regulă, prin forare orizontală, 

conductele fiind protejate prin tuburi, cu asigurarea debușeului eventualelor lichide pierdute în caz de 

avarie spre un cămin situat în afara zonei de siguranţă, în partea din aval a tubului de protecţie, respectiv 

o conductă de aerisire pentru gaze. 
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  În cazuri excepţionale, datorită prezenţei a numeroase instalaţii subterane în zona traversării, 

există pericolul ca la execuţia forării orizontale acestea să fie deteriorate, se poate admite subtraversarea 

prin şanţ deschis sub supravegherea administratorului drumului. Execuţia se poate face succesiv, pe câte 

o jumătate din lăţimea părţii carosabile. 

  Tuburile de protecţie a conductelor care transportă lichide se instalează la o adâncime de 

minim 1,50 m, măsurată între nivelul drumului în ax şi generatoarea superioară a tubului de protecţie. 

Pentru celelalte situaţii, adâncimea poate fi redusă până la 1,20 m, sub cota drumului în ax, respectiv 0,50 

m sub cota fundului şanţului. 

  Se recomandă evitarea supratraversării drumurilor cu canale, benzi transportoare şi conducte. 

  În cazul supratraversărilor se vor aplica măsuri pentru evitarea căderii pe drum a materialelor 

transportate. In acest scop, sub instalaţia de transport se prevede o copertină pe care să se colecteze 

materialele căzute sau care să dirijeze pierderile de lichid în afara amprizei drumului. Copertinele trebuie 

să asigure o înălţime de liberă trecere pe drum de minimum 6 m. 

  Supratraversările nu se fac la distanţe mai mici de 200 m de intersecţii, deoarece în aceste zone 

trebuie rezervate spaţii pentru amenajarea viitoare a benzilor specializate pentru selectarea pe direcţii a 

traficului în intersecţii. 

  În mod excepţional, conductele se pot amplasa pe poduri, dacă nu împiedică circulaţia 

vehiculelor şi a pietonilor şi dacă din calcule rezultă că încărcarea suplimentară nu afectează rezistenţa 

lucrării de artă respectivă, cu avizul proiectantului lucrării de artă. 

  În cazul în care conductele se instalează prin suspendare de suprastructura podului, poziţia 

acestora trebuie astfel aleasă încât să nu reducă debușeul podului. 

 7.4. Privitor la amplasarea în zona drumurilor de interes județean a unor cabluri de energie 

electrică sau de telecomunicaţii 
  Amplasarea în paralel cu drumul a unor cabluri şi a stâlpilor de susţinere se face în afara zonei 

de siguranţă a drumului. In situaţii excepţionale, dacă nu afectează stabilitatea structurii de rezistenţă a 

drumului, se poate admite instalarea în zona de siguranţă. 

  Acolo unde din motive obiective nu se poate respecta condiţia de la punctul 1, beneficiarul va 

solicita punctual, pe baza de memoriu justificativ, soluţii stricte, în vederea realizării obiectivelor de 

investiţii precizate mai sus. 

  Traversarea subterană sau aeriană a drumului de către cabluri electrice se face în punctul în 

care drumul este în aliniament, intersecţia realizându-se sub un unghi cât mai apropiat de 90 de grade, dar 

nu mai mic de 60 de grade. 

  Subtraversările drumurilor de către cablurile electrice sau de telecomunicaţii se fac prin forare 

orizontală, cablurile fiind protejate prin tuburi de protecţie între cămine de tragere situate în afara zonei 

de siguranţă. 

  În cazuri excepţionale, dacă, datorită prezenţei a numeroase instalaţii subterane în zona 

subtraversării, există pericolul ca la execuţia forării orizontale acestea să fie deteriorate, se poate admite 

subtraversarea prin şanţ deschis. 

  Instalarea cablurilor pe suprastructurile podurilor, pasajelor sau ale viaductelor se face în 

canale tehnice special prevăzute la execuţia acestor lucrări de artă. 

  În tuburile de proiecţie şi în canalele tehnice se vor asigura cabluri din oţel pentru facilitarea 

tragerii cablurilor electrice sau de telecomunicaţii, în caz de avarie sau în alte situaţii care impun 

înlocuirea acestora. 

  Instalarea stâlpilor de susţinere a cablurilor instalate aerian se face la o distanţă suficientă de 

drum, astfel încât, în situaţiile lărgirii drumului cu câte o bandă pentru fiecare sens de circulaţie, stâlpii să 

rămână în afara zonei de siguranţă, fără a fi necesară mutarea lor. 

  Traversările aeriene ale cablurilor trebuie să asigure o înălţime de liberă trecere de minim 6.0 

m, deasupra punctului cel mai înalt al platformei drumului. In cazul cablurilor electrice, înălţimea se 

majorează cu spaţiul împotriva electrocutării. 

  Pentru amplasarea în zona drumurilor de interes judeţean a unor cabluri de telecomunicaţii se 

vor respecta condiţiile impuse prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 223/23 decembrie 2013. 

 7.5. Privitor la amplasarea în zona drumurilor publice de interes județean a panourilor 

publicitare 

  Prin publicitate pe drum se înţelege orice mijloc de afişaj care se adresează utilizatorilor 

drumului, indiferent de locul de instalare şi indiferent de caracterul lor: comercial, politic, electoral, 

religios sau de altă natură. 

  Este interzisă instalarea de panouri publicitare pe lucrările de artă care traversează drumul, pe 

portale cu semnalizare rutieră. 

  Se interzice instalarea pe poduri de panouri publicitare pe lucrările de artă care traversează 

drumul, pe portale cu semnalizare rutieră sau în soluţii independente autoportante în traversarea drumului 

în interiorul curbelor, precum şi în intersecţiile la nivel ale căilor de comunicaţii până la o distanţă de 100 
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m înaintea panourilor de presemnalizare a intersecţiilor din afara localităţilor. 

  În afara localităţilor, panourile publicitare se amplasează la distanţe de minimum 7,0 m faţă de 

marginea îmbrăcăminţii drumului (partea carosabila + banda de consolidare a acostamentului) şi la 

distanţe de minimum 100 m unul faţă de celălalt. 

  În localităţi, panourile publicitare se amplasează astfel: 

o la distanţă de minimum 4,0 m faţă de marginea 

îmbrăcăminţii rutiere – în cazul în care nu există trotuar; 

o la o distanţă de minimum 1,0 m faţă de limita dinspre 

drum a spaţiului verde de pe trotuar, fără a împiedica circulaţia pietonilor. 

o la o distanţă de minimum 25 m unul faţă de celălalt. 

 Dimensiunile panourilor instalate în cadrul zonei de protecţie sunt: 

o maximum 8,0 x 4,0 m - în afara localităţilor; 

o maximum 4,0 x 3,0 m - în localităţi; 

 Panourile publicitare care depăşesc dimensiunile de mai sus pot fi instalate numai în afara 

zonei de protecţie a drumului. 

 Se interzice utilizarea materialelor reflectorizante la execuţia panourilor publicitare.   

Înscrisurile de pe panoul publicitar se vor realiza cu litere de minimum 200 mm. Beneficiarul răspunde 

de rezistenţa şi stabilitatea acestor panouri. 

 Pentru identificare, la partea inferioară dinspre drum a panoului publicitar se vor înscrie, cu 

litere de minimum 25 mm, denumirea titularului şi numărului autorizaţiei emise de administratorul 

drumului. 

 Se interzice amplasarea construcțiilor şi panourilor publicitare în curbe şi în intersecţiile la 

nivel ale căilor de comunicaţie, în ampriza şi în zonele de siguranţă, precum şi pe suprafeţele de teren 

destinate asigurării vizibilităţii în curbe şi în intersecţii. 

 Se interzice amplasarea panourilor publicitare la o distanţă mai mică de 150 m, calculată de la 

intrarea, respectiv ieşirea din intersecţie, în afara localităţii. 

 Se interzice obturarea vizibilităţii indicatoarelor rutiere prin amploarea construcțiilor, 

instalațiilor, panourilor publicitare, plantaţiilor rutiere şi a oricăror obstacole. 

 OBSERVAŢII: La amplasarea oricăror construcţii, instalaţii, amenajări, etc. se vor avea în 

vedere orice alte norme legale incidente în domeniu, în vigoare la data solicitării acordului de principiu, 

respectiv a autorizaţiei de amplasare şi/sau acces la drum, inclusiv cele referitoare la distanţele de 

amplasare. 

CAPITOLUL VI 

Condiţii privind întocmirea contractului de utilizare a zonei  drumului județean 

 

Art. 8. (1) Pentru utilizarea zonei drumului județean, odată cu eliberarea autorizaţiei de amplasare 

şi/sau acces în zona drumului public,  va fi încheiat între beneficiar şi administratorul drumului, un 

contract de utilizare şi acces în zona drumurilor județene, conform modelului-cadru din anexa nr. 5 parte 

integrantă a prezentului regulament. 

               (2) În funcţie de condiţiile tehnice specifice, contractul - cadru poate suferi modificări 

asupra conţinutului acestuia.  

 Art. 9. (1) Pentru utilizarea amprizei și a zonei de siguranţa a drumurilor publice prin amplasarea 

supraterană sau subterană a unor construcţii, instalaţii şi/sau panouri publicitare, prin executarea de căi de 

acces la drumul public, cu amenajările aferente, parcări, refugii auto, platforme carosabile şi de control se 

aplică tarife pentru utilizare şi acces în zona drumului. 

   (2) Obligaţia şi responsabilitatea privind construcţia, întreţinerea şi repararea căilor de 

acces în/din drumurile județene, a parcărilor, a refugiilor şi a platformelor carosabile revin beneficiarului 

înscris în acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau acces în zona drumului public județean. 

   (3) De la încheierea acestui contract sunt exceptaţi utilizatorii scutiţi de plata tarifelor 

pentru amplasarea şi accesul în zona drumului. 

 Art. 10. Administratorului drumului, stabileşte prin hotărâre a Consiliul Județean Alba, tarifele 

pentru utilizarea şi accesul drumului, precum şi excepţiile de la plata acestora. 

 Art. 11. Obiectivele considerate ca fiind de „utilizare și acces” în zona drumurilor județene, care 

prin beneficiarii acestora au obligaţia încheierii cu administratorul drumului public județean a 

contractului pentru ocupare, utilizare şi acces cât şi modul de aplicare a tarifelor prevăzute potrivit 

Hotărârilor adoptate de Consiliul Județean Alba  sunt: 

1. amplasarea panourilor publicitare; 

2. spații cu destinație comercială (chioșc, rulotă, masă pentru desfacere produse alimentare 

și nealimentare); 

3. acces la: stații de distributie carburanți, hoteluri, moteluri, depozite, spații comerciale, 

show-rom;  
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4. suprafețe ce deservesc ca locuri de parcare și acces la obiectivele economice, acces la 

exploatări forestiere; 

5. cabluri electrice telefonice, TV (traversare aeriana, subtraversări): 

5.1 cablu subteran în lungul drumului județean (în ampriza, în afara părții carosabile,         sub 

partea carosabilă, în zona de siguranță); 

5.2 stâlpi și cablu aerian în lungul drumului județean (în ampriză, în afara părții        

carosabile, în zona de siguranță); 

5.3 cablu (pe poduri, în canale tehnice, ancorat de pod sau în altă soluție decat canal        

tehnic); 

6. conducte de apa - canalizare, de aburi și alte produse neinflamabile (traversare        

aeriană, subtraversare): 

6.1 conductă subterană în lungul drumului județean (în ampriză, în afara părții         carosabile, 

sub partea carosabilă, în zona de siguranță); 

6.2  conductă aeriană în lungul drumului județean (în ampriză, în zona de siguranță); 

6.3  conductă (pe poduri, în canale tehnice, ancorat de pod sau în altă soluție decât         canal 

tehnic); 

7. conducte de gaze, conducte de țiței, conducte de alte produse inflamabile (traversare 

aeriană, subtraversare): 

7.1 conductă subterană în lungul drumului județean (în ampriză, în afara părții        carosabile, 

sub partea carosabilă, în zona de siguranță); 

7.2  conductă aeriană în lungul drumului județean (în ampriză, în zona de siguranță); 

7.3 conducta (pe poduri, in canale tehnice, ancorat de pod sau în altă solutie decât canal 

tehnic).     

         Excepții de la aplicarea tarifelor pentru ocuparea zonei drumurilor  
     Se exceptează de la aplicarea tarifelor pentru ocuparea zonei drumurilor, amplasarea lucrărilor 

care se realizeză în zonele de protecție ale drumurilor județene.  

     Zonele de protecție sunt suprafețe de teren situate de o parte și de alta a zonelor de siguranță și 

rămân în gospodărirea persoanelor fizice și juridice care le au în administrare sau în proprietate, cu 

obligația ca acestea, prin activitatea lor, să nu aducă prejudicii drumului sau derulării în siguranță a 

traficului. 

           Nu se aplica tarife de utilizare a zonei drumurilor județene persoanelor fizice care realizează acces 

la locuințe, case de vacanță sau garaje, precum și pentru instalațiile care asigură servicii de utilități 

publice de apă, canalizare,  gaze și electricitate. Această scutire nu este valabilă însă în cazul în care se 

schimbă destinația locuinței sau garajului (de exemplu transformarea în spațiu comercial, transformarea 

în pensiuni de interes turistic), ori se amplasează în incintă construcții cu caracter comercial. 

          Totodată nu se aplica tarife de utilizare a zonei drumurilor județene unităților bugetare de asistență 

socială și de educație (spitale, creșe, gradinițe, școli, aziluri de bătrâni). 

 Art. 12. (1) Pentru instalarea de cabluri, dispozitive sau alte instalaţii asemănătoare pe stâlpii din 

zona drumului județean, având alte destinaţii decât distribuirea de energie electrică, este obligatorie 

obţinerea de la administratorul drumului a acordului şi a autorizaţiei de amplasare şi/sau acces în zona 

drumului. 

   (2) Pentru obţinerea acordului şi a autorizaţiei de amplasare si/sau acces, beneficiarul 

trebuie să prezinte, în cuprinsul documentaţiei tehnice aferente şi acordul proprietarului stâlpului. 

   (3) Responsabilitatea privind respectarea obligaţiilor precizate la alin. 1 şi alin. 2 revine 

beneficiarului şi proprietarului stâlpului. 

 Art. 13. (1) Deţinătorii cu orice titlu a panourilor publicitare, construcțiilor, căilor de acces, 

utilităţilor de orice fel sau instalațiilor acceptate prin acordul de principiu şi autorizaţia de amplasare 

şi/sau acces în zona drumului public județean, emise de administratorul drumului Județean, sunt obligaţi 

ca în termen de 60 de zile de la primirea înştiinţării să execute, pe cheltuiala lor şi fără nici o despăgubire 

din partea administratorului drumului Județean, demolarea, mutarea sau modificarea acestora, în 

condiţiile în care acest lucru este impus de construirea, modernizarea, modificarea, întreţinerea sau 

exploatarea drumului public, precum şi de asigurarea condiţiilor pentru siguranţa circulaţiei. 

   (2) Responsabilitatea respectării obligaţiilor precizate la alin. 1 revine beneficiarilor 

înscrişi în acordul de principiu şi autorizaţia de amplasare şi/sau acces în zona drumului. 

   (3) In cazul nerespectării prevederilor alin. 1, administratorul drumului județean poate 

realiza lucrările necesare pe cheltuiala sa, urmând să facă demersurile legale pentru recuperarea 

cheltuielilor. 

 Art. 14. In cazul devierii/relocării/mutării reţelelor electrice de înaltă, medie şi joasă tensiune, 

datorită lucrărilor de execuţie în vederea realizării de drumuri județene, administratorii drumurilor sunt 

scutiţi de la obţinerea dreptului de uz şi servitute pentru deţinătorii acestor reţele. 

 Art. 15. (1) Plata contravalorii lucrărilor pentru proiectarea, devierea, mutarea sau dezafectarea 
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instalațiilor, utilităţilor, reţelelor electrice şi/sau amenajărilor hidrotehnice, petroliere sau de îmbunătăţiri 

funciare, aflate în zonele afectate de trasee de drumuri județene, se va realiza la valoarea de inventar 

reactualizată a bunurilor respective. 

      (2) Orice alte sume care depăşesc contravaloarea lucrărilor, stabilite conform 

prevederilor de la alin. (l), conţinute în devizele de lucrări întocmite, vor fi suportate de către deţinătorii 

respectivelor instalaţii, utilităţi, reţele sau amenajări, după caz. 

     (3) Pentru realizarea prevederilor de la alin. 1, deţinătorii au obligaţia efectuării 

lucrărilor într-un termen stabilit de administratorul drumului, dar care nu poate fi mai mic de 30 de zile. 

     (4) În cazul nerespectării termenului de 30 de zile, administratorul drumului județean 

poate realiza lucrările necesare pe cheltuiala sa, urmând să facă demersuri pentru recuperarea cheltuielilor 

în conformitate cu reglementările în vigoare. 

     (5) Administratorul drumului județean este obligat să notifice deţinătorii de construcţii, 

panouri publicitare, căi de acces, utilităţi sau instalaţii autorizate în zona drumului cu privire la lucrările 

ce se vor executa la drum, precum şi termenul în care aceştia sunt obligaţi să le desfiinţeze, să le mute sau 

să le modifice, după cum urmează: 

- cu cel puţin 3 luni înainte de începerea lucrărilor la drum, în cazul construcțiilor cu 

caracter definitiv. 

- cu cel puţin 1 luna înainte de începerea lucrărilor la drum, în cazul construcțiilor cu 

caracter provizoriu. 

 Art. 16. Obligaţia şi responsabilitatea privind solicitarea acordului prealabil şi a autorizaţiei de 

amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, precum şi responsabilitatea respectării acestora revin 

beneficiarului lucrărilor sau obiectivelor realizate ori amplasate în zona drumului public.  

 Art. 17. Beneficiarii zonei drumului prin amplasamente sau căi de acces de orice fel, realizate 

înaintea intrării în vigoare a legislației specifice, fără acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau 

de acces în zona drumului public, sunt obligaţi să efectueze demersurile în vederea obţinerii acestora, în 

conformitate cu notificarea administratorului drumului public. 

 Art. 18. Pentru construcţiile existente în zona drumului amplasate fără acordul prealabil şi 

autorizaţia de amplasare şi/sau de acces la zona drumului, la care nu se respectă distanţele de amplasare 

legal constituite, se emite aprobare numai pentru amenajarea accesului/refugiului auto/parcării la drumul 

public. 

 Art. 19. Aprobarea se emite în baza unei documentaţii tehnice care trebuie să conţină, plan de 

încadrare în zonă, plan de situație – cu evidențierea suprafeței de ocupare a zonei drumului și avizat de 

Inspectoratul de Poliție Județean Alba, precum  şi certificatul de urbanism emis pentru amenajarea 

accesului/refugiului auto. 

 Art. 20. În lipsa autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, beneficiarul nu 

are dreptul să realizeze lucrări. În caz contrar, administratorul drumului notifică beneficiarul 

lucrării/obiectivului să desfiinţeze pe cheltuiala sa lucrările în termen de 5 zile de la data primirii 

notificării şi să restabilească continuitatea elementelor geometrice în zona drumului deschis circulaţiei 

publice. 

 Art. 21. În cazul nerespectării termenului prevăzut la art.20, administratorul drumului poate 

desfiinţa lucrările sau poate închide căile de acces pe cheltuiala sa, urmând să facă demersuri pentru 

recuperarea cheltuielilor în conformitate cu reglementările în vigoare. 

 Art. 22. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage răspunderea contravențională 

și se sancționează conform legislației specifică în vigoare. 

 Art. 23. Prezentul Regulament poate fi completat și modificat prin hotărâre a Consiliului 

Județean. 

 Art. 24. Prezentul Regulament se completează de drept cu dispoziţiile legislaţiei în vigoare. 
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  Anexa nr. 1 la Regulament 
 

MODEL – CADRU  pentru ACORD  DE  PRINCIPIU 

pentru realizarea/amplasarea de lucrări în zona drumului  Județean   

 

  

    

ACORD  DE  PRINCIPIU 

Nr. ….. din ……. 

 

 Ca urmare a cererii adresate de ......................................................., reprezentat de 

…………………………………, cu domiciliul/sediul în judeţul ……………………………….., 

municipiul/oraşul/comuna ……………………. satul …………..…….., sectorul …………, cod poştal 

…….., strada ………………………………, nr. ………, bl. ….., sc. ….., et. …..., ap. ……, tel/fax 

…………………., e-mail …………………….…………………. și a documentației tehnice, înregistrată 

la Consiliul Județean Alba cu nr. .......... din .............................., se emite prezentul acord de principiu 

pentru realizarea/amplasarea în zona drumului judeţean DJ …… a obiectivului 

“...................................................................“, în conformitate cu documentația depusă, respectând 

următoarele condiţii. 

A. Condiţii speciale (stabilite în funcţie de obiectiv): 

1. ............ 

2. ......... 

3. ............... 

…………… 

La eliberarea Autorizației de construire conform Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarul va prezenta și 

Autorizația pentru amplasarea sau executarea de lucrări în zona drumurilor județene în conformitate cu 

Normele tehnice privind proiectarea și amplasarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în 

zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte și tuneluri rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului 

transporturilor nr. 1835/2017 și a Ordonanței de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

B. Condiţii  generale 

În vederea obţinerii Autorizației pentru amplasarea sau executarea de lucrări în zona drumurilor 

județene, se vor obține avize: 

 de la toţi deţinătorii de reţele din zona drumului județean. 

 Inspectoratul de Poliţie Județean Alba, Serviciul Circulaţie. 

  

 

Prezentul acord de principiu NU permite începerea lucrărilor fără obținerea Autorizației pentru 

amplasarea sau executarea de lucrări în zona drumurilor județene. 

 

Vicepreședinte, 

 

 

 

Director executiv,     Șef serviciu 

 

 

  

 

Întocmit, 
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Anexa nr. 2 la Regulament 
 

MODEL – CADRU pentru AUTORIZAŢIE 

 

 

 

 

AUTORIZAŢIE 

pentru realizarea/amplasarea de lucrări în zona drumului  județean 

 

Nr. ….. din ………….……. 

 

 

Ca urmare a cererii adresate de ......................................................., reprezentat de 

…………………………………, cu domiciliul/sediul în judeţul ……………………………….., 

municipiul/oraşul/comuna ……………………. satul …………..…….., sectorul …………, cod poştal 

…….., strada ………………………………, nr. ………, bl. ….., sc. ….., et. …..., ap. ……, tel/fax 

…………………., e-mail …………………….…………………. și a documentației tehnice, înregistrată 

la Consiliul Județean Alba cu nr. .......... din .............................. 

 In conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 55/2016 privind reorganizarea 

Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei 

Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, a Normelor tehnice privind proiectarea și amplasarea construcțiilor, instalațiilor 

și panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte și tuneluri rutiere aprobate prin 

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1835/2017. 

 

SE AUTORIZEAZĂ: 

 

realizarea/amplasarea de lucrări în zona drumului  județean DJ …. pentru (denumire obiectiv) 

………………………………………..………………………………… în conformitate cu documentația 

depusă, respectând următoarele condiții:     

A. Condiții generale:  

1. Lucrările vor fi terminate până la data de ......................... 

2. Închiderea sau instituirea restricțiilor de circulație se va face conform Normelor metodologice 

nr. 1112/411/2000 privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în 

vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului. Serviciul 

programe, lucrări, întreținere drumuri va verifica pe teren și va consemna într-un proces verbal cu 

delegatul unității beneficiare, că semnalizarea s-a făcut conform instrucțiunilor de mai sus și că lucrările 

pot începe.  

3. Beneficiarul lucrării este obligat să solicite, prealabil execuției, acordul de la organele 

deținătoare de instalații aeriene, subterane, construcții de orice fel, precum și plantații existente în zona de 

execuție a lucrărilor și care pot fi afectate. 

4. Executantul lucrării răspunde direct de tăierea sau tunderea plantației fără aprobări legale 

precum și de degradarea drumurilor, instalațiilor și construcțiilor de orice fel, situate pe zona drumului în 

sectorul în care se execută lucrarea. 

5. Executantul lucrării răspunde direct de orice accident de muncă sau de circulație întâmplat în 

timpul și din cauza execuției lucrărilor. 

6. În timpul execuției lucrărilor se interzice depozitarea pe platforma drumurilor publice a 

oricăror materiale, utilaje, unelte, pământ, etc. 

7. În cazul în care prin construirea, modernizarea, modificarea , întreținerea, repararea sau 

exploatarea drumurilor publice sau prin lucrările și măsurile de siguranța circulației se impune demolarea, 

mutarea sau modificarea lucrărilor autorizate a se executa în zona drumurilor, beneficiarul construcției 

sau instalației autorizate este obligat să execute lucrările în condițiile prevăzute de lege pe cheltuiala sa, 

fără nici o despăgubire și în termenul fixat de organul care administrează drumul public. 

8. Nerespectarea prevederilor din prezenta autorizație, conduce la anularea acesteia și la aplicarea 

de sancțiuni.          

B. Condiții speciale: 

1. .............. 

2. .............. 

3. .............. 
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……….. 

  Autorizația s-a întocmit în 2 (doua) exemplare, din care unul se găsește la beneficiar, și unul la 

Consiliul Județean Alba. 

 

Preşedinte, 

 

Vicepreședinte, 

 

Director executiv,     Șef serviciu 

 

 

 

     Titularul prezentei autorizații este obligat să anunțe data începerii lucrărilor de amplasare 

a obiectivului din zona drumului public prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat 

prezentei autorizații la administratorul drumurilor (Consiliul Județean Alba) 

 

 

C. Confirmarea începerii lucrărilor: 

Subsemnatul/delegatul ………………………… din partea unității beneficiare 

…………………………………. declar începerea lucrărilor la data de ..................., lucrări ce urmează a 

fi finalizate până la data de .............................  

Din partea Consiliului Județean Alba …………………………………, am procedat la verificarea  

amplasării  și  executării  lucrării  autorizate din zona drumului Județean,  lucrare  executata de 

……………………………………………………………………… în perioada  ……………………… și 

se constată respectarea/nerespectarea prevederilor autorizației. 

 Obiecții: ……………………………………….………………………………………… 

………………………………………...…………………………………………………………… 

 

Data: …………………….. 

Delegatul  C.J. Alba,                                              Delegatul unității beneficiare, 
(Nume, prenume, semnătura)                  (Nume, prenume, semnătura) 

 

 

D. Confirmarea finalizării lucrărilor: 

Subsemnatul/delegatul …………………………. din partea unității beneficiare 

…………………………………. declar finalizarea lucrărilor la data de ....................  

Din partea Consiliului Județean Alba …………………………………, am procedat la verificarea  

amplasării  și  executării  lucrării  autorizate din zona drumului Județean,  lucrare  executata de 

……………………………………………………… în perioada  ……………………… și se constată 

respectarea/nerespectarea prevederilor autorizației. 

 Obiecții: …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Data: …………………….. 

 

Delegatul  C.J. Alba,                                              Delegatul unității beneficiare, 
(Nume, prenume, semnătura)                  (Nume, prenume, semnătura) 
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Anexa nr. 3 la Regulament 

MODEL – CADRU pentru CERERE 

 

 

Cerere  

pentru emiterea acordului de principiu/autorizației 

privind realizarea/amplasarea și accesul la drum județean 

 

Către, 

Președintele Consiliului Județean Alba 

 

 

Subsemnatul …………………………………………….. cu domiciliul/sediul în judeţul 

……………………………….., municipiul/oraşul/comuna ……………………. satul …………..…….., 

sectorul …………, cod poştal …….., strada ………………………………, nr. ………, bl. ….., sc. ….., 

et. …..., ap. ……, tel/fax …………………., e-mail …………………….…………………. în calitate de 

……………………………………….. 

În conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 43/1997, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, solicit emiterea acordului de principiu/autorizație privind amplasarea și accesul la 

drumul Județean DJ ……………………… pentru lucrarea …………      

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… . 

 

 

Data: …………………….. 

                                  Semnătura, 
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Anexa nr. 4 la Regulament 

MODEL – CADRU pentru NOTA  DE  CONSTATARE 

 

                                                                                                          Nr. / indicativ dosar /data …….             

 

 

NOTA  DE  CONSTATARE 

privind acceptarea amplasarii instalațiilor în ampriza și/sau  

zona de siguranţă a drumului județean 

 

 

 

           Ca urmare a cererii si a documentatiei inregistrate la Consiliul Judetean Alba cu 

nr............../.....................privind......................................................................................................................

................................................................................................................................................................ in 

zona drumului public judetean......................, in baza Cap. I, pct. 1.7.a. din Normele Tehnice privind 

proiectarea şi amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona 

drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte, în tuneluri rutiere, precum şi amenajarea căilor de acces la 

drumurile publice, aprobate prin Ordinul nr. 1.835 din 22 decembrie 2017 si ale art.46 alin (2) din 

Ordonanta Guvernului nr.43/1997 Privind regimul drumurilor cu modificarile si completarile 

ulterioare, pe drumul judetean DJ ..........................am 

constatat........................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………….....

................................................................................................................................................................. 

fapt pentru care datorită  neexistenței spațiului de amplasare a instalației în afara amprizei* și/sau zonei 

de siguranta* a drumului, situație cauzată de:  

a) ** limitele de proprietate din zona drumului; 

b) ** existenta altei/altor instalatii in zona drumului; 

am incheiat prezenta Nota de constatare 

 

Observatii:.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

 

Prezenta Nota de constatare s-a incheiat azi, ................................. (data), între: 

Consiliul Județean Alba  prin........................................................... (nume, prenume delegat) 

 

şi 

proprietarul/administratorul obiectivului -.................................................................................................. 

 

şi 

proiectantul lucrării - .................................................................................................................................. 

____________________________________________________________________ 

   *   se va taia cu o linie  situatia necorespunzatoare (dupa caz); 

**   se va taia cu o linie  situatia necorespunzatoare (dupa caz); 
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Anexa nr. 5 la Regulament 

 

 CONTRACT - CADRU 

de utilizare a zonei drumurilor și podurilor județene, prin amplasarea de construcții, instalații sau 

panouri publicitare 

 

I. Părți contractante: 

1.1. UAT Județul Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Ion I.C. Brătianu, nr.1, telefon 0258/813380, fax 

0258/813325, cod de înregistrare fiscală 4562583, cont IBAN RO..TREZ…….. deschis la Trezoreria 

municipiului Alba Iulia, reprezentat prin domnul Ion Dumitrel – președinte și domnul Aitai Marian – 

director executiv, în calitate de administrator al drumurilor și podurilor județene, pe de o parte  

și  

1.2. ....................... cu sediul in ............., str. ................, nr........., comuna ..........., jud. ........., telefon 

................,  cod fiscal .............., înregistrată în Registrul Comerțului sub nr ..............., reprezentată prin  

administrator ............................., în calitate de utilizator. 

 În temeiul: 

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

şi completările ulterioare;  

 Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. ..................... privind stabilirea 

de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al Judeţului Alba pe anul ........... 

II. Obiectul contractului  

2.1. Prezentul contract are ca obiect acordarea de către Consiliul Județean Alba utilizatorului  

..................... a dreptului de utilizare a zonei drumului DJ ........., în suprafață de ............ mp, având ca 

obiect ,,................................................" sat ....................., comuna.................., jud. Alba, în vederea 

amplasării/construirii ........................ 

III. Durata contractului 

3.1. Prezentul contract se încheie pe o durata de 1 an, începând cu data semnării contractului de 

către ambele părți. 

3.2. Prezentul contract poate fi prelungit după expirarea duratei, prin act adiţional, la solicitarea 

expresă a utilizatorului. 

IV. Condiții tehnice 

4.1.Condițiile tehnice de realizare și montare a construcțiilor, instalațiilor sau panourilor 

publicitare din zona drumurilor sau podurilor vor fi în conformitate cu reglementările legale în vigoare şi 

a documentaţiei tehnice privind executarea lucrării pentru care se solicită utilizarea drumului. 

V. Drepturile și obligațiile administratorului drumului 

5.1. Consiliul Județean Alba - administratorul drumurilor și podurilor județene este singurul 

autorizat să emită acord sau aviz de amplasare în zona drumurilor și podurilor județene a construcțiilor, 

instalațiilor sau panourilor publicitare. 

5.2. Consiliul Județean Alba are dreptul de a interzice amplasarea de construcții, instalații și 

panouri publicitare care periclitează siguranță circulației în zona drumurilor și podurilor județene.    

 5.3. Consiliul Județean Alba va acorda la solicitarea utilizatorului avize, acorduri sau autorizații 

de amplasare în zona drumurilor și podurilor județene a construcțiilor, instalațiilor sau panourilor 

publicitare pe baza unei documentații tehnice întocmită și avizată conform prevederilor legale in vigoare.            

5.4. Consiliul Județean Alba – administratorul drumurilor județene are dreptul de a nu elibera 

avize, acorduri autorizații în cazul în care utilizatorul suprafețelor din zona drumurilor și podurilor 

județene refuză să încheie contract de utilizare.      

5.5. Consiliul Județean Alba - administratorul drumurilor județene are dreptul de a excepta de la 

plata tarifelor de utilizare, pe utilizator, în cazul în care amplasarea se realizează pe zonele de protecție 

unde acesta nu este deținător. Perceperea și folosirea acestor tarife de utilizare a zonelor de protecție 

proprietate privata se realizează de către deținătorul terenului respectiv.  

5.6. Consiliul Județean Alba - administratorul drumului sau podului județean este obligat să-i 

înștiințeze pe deținătorii de construcții, instalații și panouri publicitare asupra lucrărilor cu caracter 

definitiv sau provizoriu pe care le execută la drumul sau podul județean, pentru ca aceștia să le 

desființeze sau să le mute, potrivit prevederilor legale în vigoare. 

5.7. Consiliul Județean Alba - administratorul drumului sau podului Județean poate proceda la 

desființarea sau la mutarea construcțiilor sau instalațiilor și a panourilor publicitare pe cheltuiala 

proprietarului, dacă acesta nu a respectat termenul stabilit de administrator pentru demolare sau mutare. 

 VI. Drepturile și obligațiile utilizatorului  

6.1. Deținătorii construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare acceptate în zona drumurilor 

și podurilor județene sunt obligați să execute, pe cheltuiala lor, demolarea, mutarea sau modificarea 
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acestora, dacă au convenit astfel cu administratorul drumului. 

6.2. Deținătorul construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare, realizate în zona drumului 

sau podului județean, fără respectarea condițiilor din prezentul contract sau cu nerespectarea condițiilor 

din actul de acceptare, este obligat a le desființa sau a le muta, pe cheltuiala sa, în termenul stabilit de 

administrator.  

6.3. Deținătorii de construcții, instalații și panouri publicitare amplasate în zona drumului sau 

podului județean sunt obligați să execute revizia periodica și repararea acestora, pentru a asigura estetica, 

protejarea drumului sau podului și siguranța circulației.    

6.4. Utilizatorul suprafețelor din zona drumurilor și podurilor județene are obligația de a încheia 

contract de utilizare cu administratorul drumurilor județene, respectiv Consiliul Județean Alba, odată cu 

obținerea acordurilor, avizelor sau autorizațiilor de amplasare în zona drumurilor a construcțiilor, 

instalațiilor sau panourilor publicitare cu aplicarea tarifelor corespunzătoare potrivit hotărârilor Consiliul 

Județean Alba cu privire la stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al Judeţului Alba 

pentru anul în curs.    

           6.5. În situaţia vânzării de către utilizator a construcțiilor şi instalațiilor sale cu păstrarea 

amplasamentului, acestuia îi revine obligaţia de a comunica administratorului drumului județean, 

schimbarea proprietarului în termen de 30 (treizeci) de zile de la semnarea contractului. 

VII. Modalități de plată 

7.1. Utilizatorul  se obliga să  plătească administratorului drumului suma de .........lei/ luna – 

valoare fără TVA, reprezentând tarife de utilizare a zonei drumurilor județene  (.........mp x ...... 

lei/mp/lună). 

7.2. Suma stabilita la pct.7.1. se poate modifică, prin act adițional, potrivit Hotărârilor adoptate 

de Consiliul Județean Alba cu privire la stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al 

Judeţului Alba pentru anul în curs. 

7.3. Plata tarifelor se va face lunar, în lei, pe baza facturii emise de Judeţul Alba. Factura se emite 

lunar în primele 5 zile ale lunii, iar plata se face în 30 zile de la înregistrarea facturii la registratura 

beneficiarului. 

7.4. Plățile se fac prin ordin de plata emis de utilizator  în contul administratorului, în baza 

facturii emise de către acesta, în contul IBAN …., deschis la Trezoreria municipiului Alba Iulia. 

VIII. Penalități 

8.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, utilizatorul nu îşi îndeplineşte în termenele prevăzute 

în contract obligaţiile asumate, atunci administratorul drumului are dreptul de a calcula cu titlu de 

penalităţi de întârziere 0,15 % pe zi din valoarea corespunzătoare a plății  neexecutate, de la data 

constatării neîndeplinirii obligațiilor contractuale și până la data îndeplinirii efective a obligațiilor de 

către partea în culpă. 

IX. Încetarea contractului 

9.1.Contractul încetează: 

-  în caz de încetare a activității societății, lichidarea sau dizolvarea acesteia; 

-  la expirarea duratei stabilite în contract. 

 - în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterala de către 

administratorul drumurilor și podurilor județene; 

 - în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către utilizator, prin rezilierea unilaterala de 

către administratorul drumurilor și podurilor județene, cu plata unor despăgubiri în sarcina utilizatorului;       

- la dispariția, dintr-o cauză de forța majora, a zonei drumului sau podului județean utilizată, sau 

în cazul imposibilității obiective a utilizatorului de a exploata lucrarea, fără plata unor despăgubiri.  

9.2. În situația încetării contractului, indiferent de motivul ce a atras încetarea, utilizatorul  va fi 

obligat sa elibereze zona drumului sau podului județean ocupată până la data comunicata de Consiliul 

Județean Alba. Dacă utilizatorul nu eliberează zona la termen va fi obligat să plătească pentru fiecare zi 

de întârziere o despăgubire în cuantum egal cu dublul chiriei datorate zilnic. 

X. Modificarea contractului 

10.1. Prezentul contract se poate modifica numai prin act adițional semnat de către ambele părți. 

XI. Soluţionarea litigiilor 

11.1  Părțile contractuale vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 

îndeplinirea contractului. 

11.2 Dacă, după 30 zile de la începerea acestor tratative, părțile contractului nu reuşesc să rezolve 

în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către 

instanţele judecătoreşti din România.  

29.3. - Prezentul contract este act administrativ in sensul art. 2 alin. (1) lit. ”c’’ din Legea 

contenciosului administrativ nr.554/2004 fiindu-i aplicabile prevederile acestei legi privitoare la 

procedura prealabila și sesizarea instanței de contencios administrativ în cazul nesoluționării favorabile 
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pe cale amiabila a divergențelor ivite în cursul aplicării si executării contractului.  

XII. Limba care guvernează contractul 

12.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.  

XIII. Comunicări 

13.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 

fie transmisă în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 

primirii. 

13.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în 

scris a primirii comunicării. 

XIV. Legea aplicabilă contractului 

14.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

Prezentul contract s-a încheiat azi în data de .....   în 2(două) exemplare originale, câte un 

exemplar  pentru fiecare parte.     

 

Administratorul drumului                                                        Utilizatorul 
               UAT Judeţul Alba prin                                                        Societatea .............. 

               Consiliul Judeţean Alba                              prin administrator   

                

                        Presedinte,                                                                         ……….. 

                       Ion Dumitrel                                                                               

 

                     Vicepreședinte 

                  Alin Florin CUCUI             

                                             

                Director executiv, 

               Marian Florin Aitai 

 

                Director executiv, 

                      Ioan Bodea 

 

                 Director executiv 

                   Liliana Negruţ  

 

                         CFPP, 
 

                         Vizat, 

                Consilier juridic   

 

                       Întocmit,   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil  

„Teren aferent Stației de pompare Gura Roșiei” - proprietate publică a Judeţului Alba, 

concesionat către Societatea APA CTTA S.A. Alba 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică în data de 22 februarie 2018;   

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil „Teren 

aferent Stației de pompare Gura Roșiei” - proprietate publică a Judeţului Alba, concesionat către 

Societatea APA CTTA S.A. Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind actualizarea datelor de identificare ale 

bunului imobil „Teren aferent Stației de pompare Gura Roșiei” - proprietate publică a Judeţului Alba, 

concesionat către Societatea APA CTTA S.A. Alba; 

- raportul de specialitate nr. 2603/8 februarie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare:  

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 56/31 martie 2016 privind însuşirea documentaţiilor 

tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică a Judeţului Alba, asupra imobilului 

„Construcţii şi teren aferent staţiei de pompare Gura Roşiei”, situat administrativ in comuna Roşia 

Montană; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 42/26 aprilie 2002 privind completarea Inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Alba; 

- Încheierea de respingere nr. 5824/16 martie 2016 pronunțată de a Oficiul de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 6778/18 aprilie 

2016; 

- Încheierea de admitere nr. 5825/16 martie 2016 pronunțată de a Oficiul de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 6778/18 aprilie 

2016.  

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii şi de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, 

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a și art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a 

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

- art. 3 alin. 3 şi art. 6 alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 861 alin. 3 şi art. 871 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările 

și completările ulterioare); 

- H.G. nr. 974/20102 privind atestarea domeniului public al județului Alba, precum și al 

municipiilor, orașelor și comunelor din județul Alba, pozițiile cu nr. crt. 120 astfel cum au fost 

completate și modificate prin H.G. 831/2014; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă actualizarea suprafeţei de teren a bunului imobil „Teren aferent Staţiei de 

pompare Gura Roşiei” - proprietate publică a Judeţului Alba, concesionat către Societatea APA CTTA 

S.A., de la 1895 mp la 849 mp.  

Art. 2. Poziția cu nr. crt. 120, din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 

Județului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002, se modifică  astfel: 

„ - coloana 3 va avea cuprinsul: Teren aferent, în suprafață de 849 mp; 

   - coloana 5 va avea valoarea: 4737,42.” 
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Art. 3. Poziția cu nr. crt. 63, din Lista bunurilor proprietate publică, aferente Serviciilor de apă și 

canalizare din Anexa nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă 

și de canalizare, se modifică în mod corespunzător.  

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului și Direcția 

dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului 

Alba; Președintelui Consiliului Județean Alba, S.C. APA CTTA S.A. Alba, Asociaţiei Apa Alba, 

Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.        

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                  ION DUMITREL                    Vasile BUMBU          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 43 

Alba Iulia, 22 februarie 2018 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI 

și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Consolidare Pod pe DJ705B peste râul Mureș, 

km 3+949, localitatea Vințu de Jos, județul Albaˮ 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică în data de 22 februarie 2018;   

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a 

indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Consolidare Pod pe DJ705B peste râul Mureș, km 

3+949, localitatea Vințu de Jos, județul Albaˮ; 

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

economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Consolidare Pod pe DJ705B 

peste râul Mureș, km 3+949, localitatea Vințu de Jos, județul Albaˮ; 

 - raportul de specialitate nr. 2650 din 8 februarie 2018 al Direcției gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii şi de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, 

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

          Având în vedere prevederile: 

 - art. 14, art. 91 alin. 1 lit. b şi lit. e și art. 91 alin. 3 lit. f din Legea nr. 215/2001 a 

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

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

şi completările ulterioare; 

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

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și a normativelor 

specifice în vigoare. 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică faza DALI a obiectivului „Consolidare Pod pe 

DJ705B peste râul Mureș, km 3+949, localitatea Vințu de Jos, județul Albaˮ. 

 Art. 2. Se aprobă devizul general al investiției „Consolidare Pod pe DJ705B peste râul Mureș, km 

3+949, localitatea Vințu de Jos, județul Albaˮ, la valoarea totală de 6764500,13 lei (inclusiv TVA), din 

care C+M 5439647,57 lei (inclusiv TVA), prezentat în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai Proiectului „Consolidare Pod pe DJ705B peste 

râul Mureș, km 3+949, localitatea Vințu de Jos, județul Albaˮ prezentați în anexa nr. 2 - parte integrantă 

a prezentei hotărâri. 

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

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

Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridică și relații publice, Direcției 

gestionarea patrimoniului și Direcției dezvoltare si bugete din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba.   

    

CONTRASEMNEAZĂ 

PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                  ION DUMITREL                    Vasile BUMBU          

 

 

 

Nr. 44 

Alba Iulia, 22 februarie 2018  

http://www.cjalba.ro/
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Consolidare pod pe DJ 705B, peste raul Mures,km 3+949, localitatea Vintu de Jos judetul Alba 

Conform H.G. nr. 907 din 2016 

Nr. 

crt. 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor 

de cheltuieli 

Valoare 

(fara TVA) 
TVA 

Valoare 

cu TVA 

lei lei lei 

1 3 2 4 5 

CAPITOL 1 

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 

1.1     Obtinerea terenului  0,00  0,00  0,00 

1.2     Amenajarea terenului  137.342,87  26.095,14  163.438,01 

1.2.1         [01.1] Lucrari de reparatii pod  137.342,87  26.095,14  163.438,01 

1.3     Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea 
initiala 

 12.500,00  2.375,00  14.875,00 

1.4     Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor  159.604,84  30.324,92  189.929,76 

1.4.1         [01.1] Lucrari de reparatii pod  159.604,84  30.324,92  189.929,76 

TOTAL CAPITOL 1  368.242,78  58.795,07  309.447,71 

CAPITOL 2 

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului  de investitii 

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

CAPITOL 3 

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 

3.1     Studii  4.500,00  855,00  5.355,00 

3.1.1         Studii de teren  4.000,00  760,00  4.760,00 

3.1.2         Raport privind impactul asupra mediului  500,00  95,00  595,00 

3.1.3         Alte studii specifice  0,00  0,00  0,00 

3.2     Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 
autorizatii 

 5.000,00  950,00  5.950,00 

3.3     Expertizare tehnica  0,00  0,00  0,00 

3.4     Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor  0,00  0,00  0,00 

3.5     Proiectare  65.500,00  12.445,00  77.945,00 

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

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

3.5.3         Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 
interventii si deviz general 

 34.400,00  6.536,00  40.936,00 

3.5.4         Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

 5.500,00  1.045,00  6.545,00 

3.5.5         Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 
executie 

 600,00  114,00  714,00 

3.5.6         Proiect tehnic si detalii de executie  25.000,00  4.750,00  29.750,00 

3.6     Organizarea procedurilor de achizitie  0,00  0,00  0,00 

3.7     Consultanta  41.781,22  7.938,43  49.719,65 

3.7.1         Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii  20.890,61  3.969,22  24.859,83 

3.7.2         Auditul financiar  20.890,61  3.969,22  24.859,83 

3.8     Asistenta tehnica  29.290,61  5.565,22  34.855,83 

3.8.1         Asistenta tehnica din partea proiectantului  8.400,00  1.596,00  9.996,00 

3.8.1.1             pe perioada de executie a lucrarilor  6.000,00  1.140,00  7.140,00 

3.8.1.2             pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de 
control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în 
Constructii 

 2.400,00  456,00  2.856,00 

Anexa nr. 1 
 la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba  

nr. 44 din 22.02.2018 
JUDEŢUL ALBA                                                                                                             
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI                                                   
SERVICIUL PROGRAME, LUCRĂRI ÎNTREȚINERE DRUMURI                 
 
 

DEVIZUL GENERAL 

al obiectivului de investitii 
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DEVIZUL GENERAL: Consolidare pod pe DJ 705B, peste raul Mures,km 3+949, localitatea Vintu de Jos judetul 
Alba - Scenariul I 

1 3 2 4 5 

3.8.2         Dirigentie de santier  20.890,61  3.969,22  24.859,83 

TOTAL CAPITOL 3  173.825,48  27.753,65  146.071,83 

CAPITOL 4 

Cheltuieli pentru investitia de baza 

4.1     Constructii si instalatii  4.178.122,25  793.843,23  4.971.965,48 

4.1.1         [01.1] Lucrari de reparatii pod  4.178.122,25  793.843,23  4.971.965,48 

4.2     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale  0,00  0,00  0,00 

4.3     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj  0,00  0,00  0,00 

4.4     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj 
si echipamente de transport 

 0,00  0,00  0,00 

4.5     Dotari  0,00  0,00  0,00 

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

TOTAL CAPITOL 4  4.971.965,48  793.843,23  4.178.122,25 

CAPITOL 5 

Alte cheltuieli 

5.1     Organizare de santier  92.085,81  17.496,30  109.582,12 

5.1.1         Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier  83.562,45  15.876,86  99.439,31 

5.1.2         Cheltuieli conexe organizarii santierului  8.523,37  1.619,44  10.142,81 

5.2     Comisioane, cote, taxe, costul creditului  50.282,46  0,00  50.282,46 

5.2.1         Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare  0,00  0,00  0,00 

5.2.2         Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii  22.855,66  0,00  22.855,66 

5.2.3         Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, 
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 

 4.571,13  0,00  4.571,13 

5.2.4         Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC  22.855,66  0,00  22.855,66 

5.2.5         Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 
construire/desfiintare 

 0,00  0,00  0,00 

5.3     Cheltuieli diverse si neprevazute  916.472,11  174.129,70  1.090.601,82 

5.4     Cheltuieli pentru informare si publicitate  0,00  0,00  0,00 

TOTAL CAPITOL 5  1.250.466,39  191.626,01  1.058.840,39 

CAPITOL 6 

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 

6.1     Pregatirea personalului de exploatare  0,00  0,00  0,00 

6.2     Probe tehnologice si teste  0,00  0,00  0,00 

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

 6.764.500,13  1.072.017,95 TOTAL GENERAL  5.692.482,18 

 5.439.647,57  868.515,16 din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)  4.571.132,41 

      In preturi la data de 15.11.2017 ; 1 euro = 4,6482 lei    
 
                     Beneficiar,                                                                             Proiectant,    
 
                     CJ ALBA                                                                  S.C. POD-PROIECT S.R.L 

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: contact@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007 
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Anexa nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 44/22 februarie 2018                                                                                                                         

 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI 

„Consolidare Pod pe DJ705B peste râul Mureș,  

km 3+949, localitatea Vințu de Jos, județul Albaˮ 

 

 

 

 1. Indicatori economici: 

- valoarea totală a investiției 5692482,18 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 1072017,95 lei, 

cu un total de  6764500,13 lei (inclusiv TVA) 

o din care C+M 4571132,41 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 

868515,16 lei, cu un total de  5439647,57 lei (inclusiv TVA) 

- durata de execuție estimată: 10 luni 

 

 2. Indicatori tehnici:  

 Categoria de importanță: C - normală; 

 Suprafață pod + rampe de acces: 4076 mp; 

 Nr. deschideri: 

o 2 x 21,75 m; 

o 4 x 31,00 m; 

o 1 x 33,00 m. 

 Lungime totală pod consolidat - 208,60 m;  

 Lăţime parte carosabilă pod - 7,80 m; 

 Lăţime totală pod - 11,40 m; 

 Tip infrastructuri: 2 culei de tip înecat și 6 pile lamelare din beton armat; 

 Tip fundații: fundații directe (chesoane); 

 Tip îmbrăcăminte: beton asfaltic; 

 Parapeți pietonali: din oțel zincat; 

 Parapeți de siguranță: din oțel zincat tipH4b; 

 Racordări cu terasamentele: sferturi de con din piatră brută rostuită cu mortar, scări de acces 

dotate cu mână curentă și casiuri; 

 Sistem de iluminat: stâlpi metalici și lămpi tip led; 

 Dispozitive antiseismice: din oțel zincat; 

 Hidroizolație cu protecție încorporată; 

 Placă de suprabetonare; 

 Suprastructură beton armat; 

 Aparate de reazem; 

 Rigole beton armat; 

 Trotuare. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind preluarea cotei de 1/2  părți asupra unui bun imobil situat 

administrativ în municipiul Blaj, din domeniul public al Municipiului Blaj  

și din administrarea Consiliului Local al municipiului Blaj , în domeniul public  

al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică în data de 22 februarie 2018;   

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind preluarea cotei de  1/2  părți asupra unui bun imobil situat 

administrativ în municipiul Blaj, din domeniul public al Municipiului Blaj și din administrarea 

Consiliului Local al municipiului Blaj , în domeniul public al Județului Alba și în administrarea 

Consiliului Județean Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind preluarea cotei de  1/2  părți asupra unui 

bun imobil situat administrativ în municipiul Blaj, din domeniul public al Municipiului Blaj și din 

administrarea Consiliului Local al municipiului Blaj , în domeniul public al Județului Alba și în 

administrarea Consiliului Județean Alba; 

- raportul de specialitate nr. 2740/9 februarie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Ținând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 371/2017 privind încuviințarea cererii adresate 

Consiliului local al municipiului Blaj, pentru transmiterea cotei de  1/2  părți asupra unui bun imobil - 

teren situat administrativ în municipiul Blaj, din domeniul public al Municipiului Blaj și din 

administrarea Consiliului Local al municipiului Blaj , în domeniul public al Județului Alba și în 

administrarea Consiliului Județean Alba; 

- Hotărârii Consiliului Local al municipiului Blaj nr. 319/2017 prin care Municipiul Blaj prin 

Consiliul local al municipiului Blaj aprobă transmiterea către Județul Alba prin Consiliul Județean Alba a 

cotei de 1/2 părți în devălmășie din imobilul înscris în CF nr. 76992 Blaj, cu nr. top/cadastral 76.992 

(76992 A1) în suprafață totală de 16017 mp – teren intravilan, împrejmuit și a cotei de 1/2 părți în 

devălmășie din imobilul înscris în CF nr. 77085 Blaj, cu nr. top/cadastral 77085 (77085 A1) în suprafață 

totală de 1101 mp – teren împrejmuit, din domeniul public al Municipiului Blaj și din administrarea 

Consiliului Local al municipiului Blaj, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea 

Consiliului Județean Alba; 

- Hotărârii Consiliului Local al municipiului Blaj nr. 12/2018 privind cuprinderea în domeniul 

public al Municipiului Blaj a imobilului înscris  în CF nr. 77085 Blaj, cu nr. top 77085 în suprafață 

totală de 1101 mp – domeniul privat al Municipiului Blaj, precum și alipirea imobilelor identificate prin 

CF nr. 76992 Blaj, cu nr. top 76992 în suprafață totală de 16017 mp – domeniul public al Municipiului 

Blaj și CF nr. 77085 Blaj, cu nr. top 77085 în suprafață totală de 1101 mp – domeniul public al 

Municipiului Blaj într-un singur imobil sub număr CF 77257 Blaj – domeniul public al Municipiului 

Blaj. 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii şi de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, 

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c  și art. 120 alin. 1  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 867-870 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare); 

- art. 9 alin. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

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

municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Alba; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 
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Art. 1. Se aprobă preluarea cotei de  1/2  părți asupra bunului imobil intravilan, înscris în CF nr. 

77257 Blaj în suprafață de 17118 mp, situat administrativ în municipiul Blaj, din domeniul public al 

Municipiului Blaj și din administrarea Consiliului local al municipiului Blaj, în domeniul public al 

Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba 

Art. 2. Se aprobă cuprinderea imobilului, identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, în Inventarul 

bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba și înregistrarea la poziţia cu nr. crt. 221, 

având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Predarea-preluarea imobilului descris la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între 

cele două autorități ale administrației publice locale.  

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi Direcţia 

de dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba; Președintelui Consiliului Județean Alba, Consiliului local al municipiului Blaj, Direcției 

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

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

     

CONTRASEMNEAZĂ 

PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                       ION DUMITREL                       Vasile BUMBU          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 45 

Alba Iulia, 22 februarie 2018 

 



Anexa nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 45/22 februarie 2018   

    Datele de identificare  

          ale bunului imobil care se cuprinde la poziția cu nr. crt. 221 în 

 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba 

Secţiunea  I 

Bunuri imobile 

Nr. 

Crt. 

Codul  

de  

Clasificare 

Denumirea  

Bunului 

Elementele de identificare Anul 

dobândirii 

sau, după 

caz, al dării 

în folosinţă 

Valoarea de 

inventar 

-lei - 

Situaţia 

juridică 

actuală 

Denumire act 

proprietate 

sau alte acte 

doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 

221 1.6.2. Teren cu destinaţie 

Sală  de sport 

polivalentă a Județului 

Alba. 

Imobil situat administrativ în municipiul Blaj, loc. Veza, f.n., județul 

Alba înscris în CF 77.257 Blaj compus din: 

- teren în suprafaţă de 17.118 mp înscris în CF 77085 Blaj  

 

Cota actuală de proprietate este de 1/2  în  favoarea Județului Alba. 

 

Vecinătăți:  

Sud: proprietate particulară 

Nord: str. Mihai Viteazu  

Est: str. Memorandumului 

Vest: canal pluvial 

2018 2.766.000 Domeniul 

public al 

judeţului Alba, 

potrivit 

Hotărârii 

Consiliului 

Judeţean Alba     

nr. …/2018 

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

 

   Preşedinte:     Secretar:    Membri: 

   Ion DUMITREL     Vasile BUMBU   Voichița Maria COMAN  

               Marian Florin AITAI  

               Ioan BODEA  

             LilianaNEGRUȚ



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind garantarea de către Judeţul Alba prin Consiliul Județean Alba a unei finanțări 

rambursabile contractate de S.C. Apa CTTA Alba S.A., pentru realizarea unor obiective de 

investiții de interes local 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică în data de 22 februarie 2018;   

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind garantarea de către Judeţul Alba prin Consiliul Județean Alba a 

unei finanțări rambursabile contractate de S.C. Apa CTTA S.A. Alba, pentru realizarea unor obiective de 

investiții de interes local; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind garantarea de către Judeţul Alba prin 

Consiliul Județean Alba a unei finanțări rambursabile contractate de S.C. Apa CTTA S.A. Alba, pentru 

realizarea unor obiective de investiții de interes local; 

- raportul de specialitate nr. 2842/12 februarie 2018 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii şi de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de 

afaceri; 

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și 

completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV al Legii nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale H.G. nr. 9/2007 privind 

constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 Ținând seama de prevederile O.U.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea 

capitalului;  

 Ținând seama de prevederile art. 41 alin. 4 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Luând in considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, 

adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;  

Ținând seama de prevederile art. 1166 şi urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

referitoare la contracte sau convenţii, cu modificările și completările ulterioare; 

 Constatând necesitatea de a asigura garanția necesară pentru realizarea investiţiilor publice de 

interes local realizate prin Proiectul „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul 

Alba, 2014-2020” implementat de către Societatea Comercială Apa CTTA Alba SA, în cadrul căreia 

Județul Alba deține calitatea de acționar. 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. 1 lit. b şi alin. 3 lit. b, ale art. 97, art. 104 alin. 1 lit. c şi 

alin. 4 lit. d, precum și ale art. 115 alin. 1 lit. c, alin. 4, 5 şi 6 din Legea nr. 215/2001  a administraţiei 

publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,                                                 

 CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA adoptă prezenta  

    

        HOTĂRÂRE 

 

 Art. I. Se aprobă garantarea cu veniturile proprii a unei finanțări rambursabile interne/externe în 

valoare de maxim 54739390,71 lei, cu o maturitate de maxim 12 ani, ce urmează să fie contractată de 

către S.C. Apa CTTA S.A. Alba. Garanția acordată va fi proporțională cu cota-parte de 67 % deținută în 

acționariatul Împrumutatului, respectiv maxim 36675391,78 lei. 

 Art. II. Garantarea finanțării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru implementarea 

Proiectului cu finanțare nerambursabilă „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în 

Județul Alba, 2014 -2020”. 
 Art. III.  Din bugetul local al Județului Alba se asigură integral plata:  

 a.) serviciului anual al datoriei publice locale;  

 b.) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;  

 c.) alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1.  

 Art. IV. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de 

credite are obligația să publice pe pagina de internet a Consiliului Județean Alba următoarele date:  

 a.) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări şi/sau 

completări ale acesteia;  

 b.) valoarea finanțării rambursabile contractate în valuta de contract;  

 c.) gradul de îndatorare al Consiliului Județean Alba;  
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 d.) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de 

rambursare a finanţării rambursabile;  

 e.) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;  

 f.) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.  

    (2) Datele prevăzute la alin. 1 se actualizează în prima decadă a fiecărui 

trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.  

 Art. V. Se împuterniceşte Președintele Consiliului Județean Alba să semneze în numele şi pentru 

Judeţul Alba, Acordul de garantare al finanţării rambursabile şi orice alte documente necesare obţinerii şi 

derulării de către S.C. Apa CTTA S.A. Alba a împrumutului. 

 Art. VI. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcției dezvoltare și bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

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

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

Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba și Direcției dezvoltare și bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

     

CONTRASEMNEAZĂ 

PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                      ION DUMITREL                    Vasile BUMBU          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 46 

Alba Iulia, 22 februarie 2018 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii  

„Drumuri şi Poduri Locale Alba„ SA pentru anul 2018 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică în data de 22 februarie 2018;   

Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii 

„Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA pentru anul 2018; 

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA pentru anul 2018;  

 -  raportul de specialitate nr. 2844 din 12 februarie 2018 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 - adresa nr. 664/9 februarie 2018 a Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA cu privire la 

aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018, înregistrată la registratura Consiliului 

Judeţean Alba cu nr. 2689 din 9 februarie 2018;  

 Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii şi de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de 

afaceri; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018; 

- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la 

care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori 

indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi 

structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii „Drumuri şi Poduri 

Locale Alba” SA, potrivit anexelor nr. 1-5 - părţi integrante ale prezentei hotărâri.       

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

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și directorului general al Societăţii 

„Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.    

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Societăţii „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA, 

Direcției juridică și relații publice și Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba. 

               CONTRASEMNEAZĂ 

PREŞEDINTE,                                  SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                      ION DUMITREL                    Vasile BUMBU          

 

 

 

 

 

 

Nr. 47 

Alba Iulia, 22 februarie 2018 

 

NOTA: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 47/22 februarie 2018 sunt 

publicate și pot fi consultate pe pagina de internet www.cjalba.ro 

  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la  aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii  

„Parcul Industrial Cugir” SA pentru anul 2018 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică în data de 22 februarie 2018;   

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii „ 

Parcul Industrial Cugir” SA pentru anul 2018; 

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Societăţii „ Parcul Industrial Cugir” SA pentru anul 2018;  

 - raportul de specialitate nr. 2845 din 12 februarie 2018 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 - adresa nr. 16/7 februarie 2018 a Societăţii „Parcul Industrial Cugir” SA cu privire la aprobarea 

Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba 

cu nr. 2593 din 8 februarie 2018;  

 Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii şi de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de 

afaceri; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018; 

- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la 

care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori 

indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi 

structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii „Parcul Industrial 

Cugir” SA, potrivit anexelor nr. 1-5 – părţi integrante ale prezentei hotărâri.       

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

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și directorului general al Societăţii „Parcul 

Industrial Cugir” SA, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.    

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Societăţii „Parcul Industrial Cugir” SA, Direcției 

juridică și relații publice și Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba. 

            CONTRASEMNEAZĂ 

PREŞEDINTE,                                SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                     ION DUMITREL                    Vasile BUMBU          

 

 

 

 

 

Nr. 48 

Alba Iulia, 22 februarie 2018 

 

NOTA: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 48/22 februarie 2018 sunt 

publicate și pot fi consultate pe pagina de internet www.cjalba.ro 

  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 376 din 14 decembrie 2017 care 

are ca obiect modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 166 din 24 mai 2017 privind 

aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţii „Reabilitare energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia” în 

vederea depunerii acestuia spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 22 februarie 2018;   

  Luând în dezbatere: 

  - proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 376 din 

14 decembrie 2017 care are ca obiect modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 166 din 24 mai 

2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia” în 

vederea depunerii acestuia spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 376 din 14 decembrie 2017 care are ca obiect modificarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 166 din 24 mai 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI şi 

a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare energetică a Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia” în vederea depunerii acestuia spre finanţare în cadrul Programului 

Operaţional Regional 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare; 

- raportul de specialitate nr. 3375 din 19 februarie 2018 comun, al Direcţiei dezvoltare şi bugete 

şi Serviciului pentru implementarea Programului Alba - România 100 din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Ţinând cont de: 

- prevederile Programului Operaţional Regional 2014-2020, Ghidul solicitantului – Condiţii 

generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu modificările şi completările ulterioare) şi 

Ghidul solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul 

POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;  

- Solicitarea de clarificări nr. 5590 din 16 februarie 2018 emisă de Agenția de Dezvoltare 

Regională Centru privind proiect cod SMIS 114211 – Reabilitarea energetică a Spialului Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia;  

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, 

mediu și gestionarea patrimoniului județului și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 

Sănătate și protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 3 lit. f și art. 91 alin. 5 lit. a pct. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

- art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- H.G. nr. 907 din 29/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 376 din 14 decembrie 

2017 care are ca obiect modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 166 din 24 mai 2017 privind 

aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţii „Reabilitare energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia” în vederea 

depunerii acestuia spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, cu 

modificările şi completările ulterioare, prin completarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
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obiectivul de investiţii „Reabilitare energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia”, conform 

anexei care cuprinde prezentarea sumară a investiţiei şi indicatorii tehnico-economici - parte integrantă a 

prezentei hotărâri.  

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia dezvoltare şi bugete şi Serviciul 

pentru implementarea Programului Alba-România 100 din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 

Direcției juridică și relații publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete şi Serviciului pentru implementarea 

Programului Alba-România 100 din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

 

 

            CONTRASEMNEAZĂ 

PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                      ION DUMITREL                       Vasile BUMBU          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 49 

Alba Iulia, 22 februarie 2018 
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Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 49/22 februarie 2018 

 

 

 

Programul Operaţional Regional 2014-2020 

AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1 

OPERAȚIUNEA b – CLĂDIRI PUBLICE 

 

 

 

DESCRIEREA INVESTIŢIEI 

Extras din Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie 

Întocmită de S.C. Instal Vest SR.L. 

 

 

 Lucrările de intervenţie privind „Reabilitare energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia”, situat în municipiul Alba Iulia, b-dul Revoluţiei 1989, nr. 23, judeţul Alba, constau în 

următoarele: 

- Izolarea termică a pereţilor exteriori cu un strat de multipor de minim 15 cm grosime, protejat 

cu o tencuială subțire armată cu ţesătură deasă de fibră de sticlă sau fibre organice; 

- Izolarea termică a planşeului tavan sub terasă prin aplicarea unui strat de polistiren extrudat 

ignifugat de minim 20 cm grosime; 

- Izolarea soclului cu polistiren extrudat de minim 5 cm grosime; 

- Înlocuirea planşeului terasă (foarte deteriorate – infiltrări de apă) cu acoperiş de tip şarpantă din 

panouri termoizolante pe structură metalică uşoară; 

- Înlocuirea jgheaburilor şi burlanelor deteriorate cu altele noi, precum şi montarea de jgheaburi 

şi burlane acolo unde este necesar conform proiectului de execuţie; 

- Izolarea termică a planşeului sub acoperiş cu un strat de vată minerală de minim 20 cm grosime; 

- Sporirea rezistenţei termice a planşeului peste subsol prin aplicarea unui strat de polistiren 

extrudat ignifugat de minim 10 cm grosime; 

- Înlocuirea ferestrelor existente cu tâmplărie PVC cu geam termopan cu acoperire selective Low-

E având fante pentru ventilarea spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului pe elementele interioare 

de anvelopă, şi a uşilor din aluminiu cu geam termopan, cu sistem automat de închidere, etanşarea 

elementelor mobile (uşi, ferestre) din componenţa spaţiilor anexe ale clădirii (casa scării, subsol, etc.); 

- Asigurarea ventilării mecanice a blocului alimentar; 

- Demontarea echipamentelor montate aparent pe faţade şi terasele clădirii, precum şi remontarea 

acestora după lucrările de reabilitare; 

- Refacerea finisajelor corespunzătoare standardelor actuale în zonele de intervenţie; 

- Reparaţia trotuarelor pentru a elimina infiltraţiile la infrastructura clădirii; 

- Repararea rigolelor de preluare a apelor pluviale; 

- Reabilitarea termică a sistemului de încălzire; 

- Modernizarea instalaţiei electrice principale; 

- Modernizarea instalaţiilor de ventilare şi de abur; 

- Modernizarea staţiei de pompe de stingere a incendiilor şi hidrofor; 

- Înlocuirea reţelelor termice, de apă caldă menajeră şi abur din incinta amplasamentului; 

- Instalarea unor sisteme alternative de producere a apei calde menajere folosind surse de energie 

regenerabilă (panouri solare); 

 

Clădirile propuse pentru intervenţii în vederea creşterii eficienţei energetice sunt corpurile A, B, 

C, D, E, care formează Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi clădirile pentru Medicina Legală şi 

Centrala Termică. 
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Indicatori tehnico economici pentru obiectivul de investiţii: 

REABILITARE ENERGETICA A  

SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA IULIA 

municipiul Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989,  nr. 23, județul Alba 

 

  1.) Denumirea obiectivului de investiții 

REABILITARE ENERGETICĂ A SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA 

IULIA  

          municipiul Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989,  nr. 23, județul Alba 

2.) Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul) 

Amplasamentul construcţiei este în intravilanul municipiului Alba Iulia, b-dul Revoluţiei 1989, nr. 

23, judeţul Alba. Terenul este identificat prin CF nr. 106270 Alba Iulia, în suprafaţă de 20884 mp.  

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia este alcătuit din mai multe corpuri de clădire independente. 

Corpurile de clădire care fac obiectul prezentului studiu au următoarele caracteristici de conformare 

arhitecturală şi structurală: 

o CORP A+B+C+D (C5) Clădire Spital şi Policlinică cu aria construită Ac 

=3.510 mp şi aria desfăşurată de 18.303,4 mp,   având regim de înălţime variabil de la S+P+2E la 

S+P+5E+E6 parţial; 

o CORP E (C4) – Clădire Bloc alimentar şi Spălătorie cu aria construită  Ac = 

664 mp, respectiv Aria desfăşurată  Adesf = 894 mp, având regim de înălţime de D+P parţial; . 

o Medicina Legală ( C8) - Clădire Laborator Medicina Legală şi Morga cu aria 

construită Ac = 209 mp, respectiv aria desfăşurată Adesf = 627 mp, având un regim de înălţime 

de P+2E;  

o Centrala Termică (C3) - Clădire Centrala termică, Atelier mecanic, Staţie 

hidrofoare, Staţie compresoare şi Crematoriu  cu aria construită şi desfăşurată = 521 mp, din 

care CentralaTermică= 265,65 mp, având un regim de înălţime P. 

3.) Titularul investiţiei: 

 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA IULIA  

 municipiul Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989,  nr. 23, județul Alba 

 4.) Beneficiarul investiţiei: 

 SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA  

 municipiul Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989,  nr. 23, județul Alba 

 cod fiscal 4613342, reprezentat legal de către d-na Coşarcă Nicoleta, în calitate de manager şi d-

na Mârza Diana, in calitate de director financiar contabil. 

 5.) Elaboratorul studiului (proiectant general): 

 S.C. INSTAL VEST S.R.L. 

Municipiul Alba Iulia, str. Moţilor,  nr. 98, județul Alba 

  J01/320/1994,  CUI RO5428939 

   Reprezentat legal: ing. Roşiu Ioan 

 6.) Date generale ale clădirilor: 

- Anul construcției: 1973 pentru corpurile A, B, C, D, E şi Centrala Termică, iar pentru Medicina 

Legală 1993. 

- Clădire Spital şi Policlinică şi Clădire Bloc alimentar şi Spălătorie (corp A, B, C, D, E) -fundaţii 

continue şi izolate din beton armat, subsolul din diafragme de beton armat monolit cu grosimea de 30 cm 

(la exterior) şi 25 cm (la interior), nivelele curente au structura realizată din diafragme şi cadre din beton 

armat cu închideri perimetrale din panouri prefabricate de beton armat, planşeele realizate din predale cu 

suprabetonare acoperiş de tip terasă necirculabilă cu învelitoare din membrană bituminoasă. Corpul AB 

are 2 scări de circulaţie şi 4 lifturi şi o înălţime de + 20.38 m…+ 23.08 m, corpul CD are 2 scări de 

circulaţie şi o înălţime de + 10.49 m…+ 16.15 m, corpul E are 1 scară de circulaţie şi o înălţime de + 3.00 

m. şi un lift pentru marfă. În toate corpurile de clădire tâmplăria este metalică, pvc sau lemn cu geam 

termopan sau sticlă simplă. 

- Medicina Legală – fundaţii izolate şi continue din beton armat, structura realizată din cadre 

spaţiale cu 2 deschideri şi 3 travei, respectiv zidărie portantă, cu închideri perimetrale din zidărie de 30 

cm grosime, planşee din elemente prefabricate de beton şi acoperiş sub forma de şarpantă din lemn cu 

învelitoare din ţiglă ceramică. Construcţia are 1 scară de circulaţie şi o înălţime de + 12.69 m. Tâmplăria 

este din pvc sau lemn, cu geam termopan sau sticlă simpla. 

- Centrala Termică – fundaţii izolate şi continue din beton armat, structura realizată din cadre 

spaţiale, cu 1 deschideri şi 5 travei (2 x 6.00 m şi 3 x 5,75m), închideri perimetrale din zidărie de 30 cm 

grosime, planşeu peste parter din elemente prefabricate de beton, acoperiş de tip terasă necirculabilă cu 

învelitoare din membrană bituminoasă. Tâmplăria este metalică cu sticlă simplă. 

- Zona seismică de calcul conf. P100-1/2013:ag=0.10g; Tc=0.7s; 
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- Clasa de importanță a construcției conf. P100-1/2013:clasa I; 

- Categoria de importanță a construcției conf. H.G. nr. 766/1997 Anexa 3: B deosebită; 

- Zona climatică: III; 

- Riscul geotehnic: risc geotehnic redus; 

- Destinația principală: Sănătate; 

- Destinația încăperilor: Saloane, cabinete, laboratoare, birouri, grupuri sanitare, spatii tehnice; 

anexeincaperilordestinatespitalului; 

- Asigurarea circulației pe orizontală: Holuri; 

- Asigurarea circulației pe verticală: Scări din beton armat, lifturi. 

 

  7.) Indicatori de apreciere a eficienţei economice 

Indicator de realizare (de output)  

Aferent clădirilor (ABCDE, Medicina 

legala, Centrala termica) 

Valoare la  începutul 

implementării 

proiectului 

Valoare la  finalul 

implementării proiectului 

(de output) 

Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră 

(echivalent tone de CO2) 
1900,53 414,02 

Consumul anual de energie primară (kWh/an) 9.377.082,50 1.881.869,96 

 

  7
1
.) Indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia 

 

Indicatori de realizare / de proiect 

Indicator (exemplu) 

Valoarea indicatorului la 

începutul implementării 

proiectului 

Valoarea indicatorului 

la finalul 

implementării 

proiectului 

Reducere 

Valoare % 

Scăderea consumului anual 

specific de energie primară din 

surse neregenerabile 

[kWh/m2/an] 

570,69 114,46 456,23 79,94% 

Scăderea consumului anual 

specific de energie primară 

pentru încălzire din surse 

neregenerabile 

[kWh/m2/an] 

380.26 47.74 332.52 87.45% 

 

  8.) Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general 

 1 euro=4,5172 lei, curs infor EURO Decembrie 2016 

An INV - Lei (cuTVA) C+M-Lei (cu TVA) 
INV - Euro (cu 

TVA) 

C+M-Euro (cu 

TVA) 

Total 15.350.482,84 8.959.183,11 3.398.229,62 1.983.348,78 

 

  9.) Durata de realizare (luni) 

Durata de realizare a lucrarilor de reabilitare este de 18 luni, iar implementarea proiectului este de 

36 de luni. 

ÎNTOCMIT 

S.C. INSTAL VEST S.R.L. 

Roşiu Ioan 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Proiectului „Reabilitare energetică  Spital Pneumoftiziologie Aiud” în vederea 

finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 

Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1. 

Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse 

regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, 

Operaţiunea B – Clădiri publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI şi a cheltuielilor 

legate de proiect, Cod SMIS 114599 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 22 februarie 2018;   

  Luând în dezbatere: 

  - proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitare energetică  Spital 

Pneumoftiziologie Aiud” în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-

2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de 

investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din 

surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, 

Operaţiunea B – Clădiri publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI şi a cheltuielilor 

legate de proiect; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitare 

energetică  Spital Pneumoftiziologie Aiud” în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului 

Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii 

scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a 

energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile 

publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri publice, Apel de proiecte 

POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI şi a cheltuielilor legate de proiect; 

- raportul de specialitate nr. 3182 din 16 februarie 2018 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Ţinând cont de prevederile: 

- Strategiei de dezvoltare a Judeţului Alba pe perioada 2014-2020; 

- Ghidului solicitantului – condiţii generale pentru accesarea fondurilor, POR 2014-2020, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- Ghidului solicitantului – condiţii specifice de accesare a fondurilor, POR 2014-2020, Axa 

prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1., aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării 

regionale şi administraţiei publice nr. 3288/27.12.2016, cu modificările şi completările ulterioare;  

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, 

mediu și gestionarea patrimoniului județului și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 

Sănătate și protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. d şi lit. e, art. 91 alin. 5 lit. a pct. 3 şi art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 

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

- art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. 

nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-

2020, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă Proiectul „Reabilitare energetică  Spital Pneumoftiziologie Aiud”, în vederea 

finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea 

tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienţei 

energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în 
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infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri 

publice, nr. apelului de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, Cod SMIS 114599. 

Art. 2. Acordul de parteneriat nr. 9718/1523/25 mai 2017 încheiat între Spitalul de 

Pneumoftiziologie Aiud – lider de proiect şi UAT Judeţul Alba – partener, în vederea implementării  în 

comun a proiectului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 169 din 24 mai 2017, 

rămâne neschimbat.  

Art. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitare energetică  Spital Pneumoftiziologie 

Aiud”, în cuantum de 7.726.568,44 lei (inclusiv TVA). 

Art. 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Județului Alba, reprezentând achitarea tuturor 

cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în 

cuantum de 110.001,97 lei , reprezentând cofinanțarea proiectului „Reabilitare energetică  Spital 

Pneumoftiziologie Aiud”.  

Art. 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

„Reabilitare energetică Spital Pneumoftiziologie Aiud”, pentru implementarea proiectului în condiții 

optime, se vor asigura din bugetul local al Judeţului Alba. 

 Art. 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art. 7. Se împuterniceşte Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud – doamna Vieru 

Noiela Cristina, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Spitalului de 

Pneumoftiziologie Aiud – în calitate de lider de proiect şi al partenerului UAT Judeţul Alba.  

Art. 8. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul Județului Alba în vederea ducerii sale 

la îndeplinire Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridică și relații publice, Direcţiei 

dezvoltare şi bugete şi Serviciului pentru implementarea Programului Alba-România 100 din aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Alba, se înaintează și se comunică Prefectului Judeţului Alba, 

Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru.  

Art. 9. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin publicare în Monitorul Oficial al Judeţului 

Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro. 

 

 

            CONTRASEMNEAZĂ 

PREŞEDINTE,                                 SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                     ION DUMITREL                      Vasile BUMBU          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 50 

Alba Iulia, 22 februarie 2018 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Acordului de Asociere între UAT Judeţul Alba,  

prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia,  

în vederea organizării manifestărilor științifice din anul 2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 27 din 1 februarie 2018 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 22 februarie 2018;   

  Luând în dezbatere:  

  - proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Acordului de Asociere între UAT Judeţul Alba, 

prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în vederea organizării 

manifestărilor științifice din anul 2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 27 din 1 

februarie 2018; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Acordului de 

Asociere între UAT Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” 

Alba Iulia, în vederea organizării manifestărilor științifice din anul 2018, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 27 din 1 februarie 2018; 

   - raportul de specialitate nr. 3412/19 februarie 2018 comun, al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba. 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 27 din 1 februarie 

2018 privind aprobarea încheierii unui Acord de Asociere între UAT Judeţul Alba, prin Consiliul 

Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în vederea organizării manifestărilor 

științifice din anul 2018;  

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și 

ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-

uri și sport; 

 Având în vedere prevederile art. 91 alin. 1 lit. e şi art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a 

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

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea Acordului de Asociere între Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean 

Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în vederea organizării manifestărilor științifice 

din anul 2018, prin actualizarea sumelor din cadrul următoarelor articole: 

- art. 3 alin. 1 „Fondurile necesare finanţării manifestărilor ştiinţifice, în cuantum de 287.412,52 

lei, provin din:” în loc de „Fondurile necesare finanţării manifestărilor ştiinţifice, în cuantum de 

263.412,52 lei, provin din:”; 

- art. 3 alin. 3 „Contribuţia Universităţii 1 Decembrie 1918 Alba Iulia şi a altor surse, provenite din 

donaţii şi sponsorizări, este în cuantum de 207.412,52 lei” în loc de „Contribuţia Universităţii 1 

Decembrie 1918 Alba Iulia şi a altor surse, provenite din donaţii şi sponsorizări, este în cuantum de 

183.412,52 lei”. 

Art. 2. Se aprobă modificarea Acordului de Asociere între Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean 

Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în vederea organizării manifestărilor științifice din 

anul 2018, prin corectarea - art. 9 alin. 1, „Prezentul acord încetează la expirarea termenului stabilit, 31 

decembrie 2018” în loc de „Prezentul acord încetează la expirarea termenului stabilit, 31 decembrie 

2017”. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea patrimoniului 

şi Direcţiei dezvoltare şi bugete, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Județului 

Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Direcției 

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

Consiliului Județean Alba. 

 

            CONTRASEMNEAZĂ 

PREŞEDINTE,                                    SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                      ION DUMITREL                    Vasile BUMBU          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 51 

Alba Iulia, 22 februarie 2018 

  

http://www.cjalba.ro/
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Anexa la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 51/22 februarie 2018  

 

 

           ROMÂNIA                                                                              ROMÂNIA 

      JUDEŢUL ALBA                                                                  JUDEȚUL ALBA       

Consiliul Judeţean Alba          Universitatea  „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

 

 

   

ACORD DE ASOCIERE 

 

 

Încheiat între: 

Județul Alba, prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Piaţa 

Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, CUI 4562583, cont bancar RO08TREZ24A675000203030X 

deschis la Trezoreria Alba Iulia, reprezentat legal prin domnul Ion DUMITREL – preşedinte, în calitate 

de asociat, pe de o parte,  

şi 

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia strada Gabriel Bethlen,  

nr. 5, judeţul Alba, CUI 5665935,  cont bancar RO47TREZ002504504601X000270 deschis la Trezoreria 

Alba Iulia, reprezentat legal prin domnul prof. univ. dr. Daniel - Valer BREAZ – rector, în calitate de 

asociat, pe de altă parte,  

convin următoarele: 

 

INTRODUCERE 

 

 A. Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia este o persoană juridică română, de drept privat, 

fără scop lucrativ, apolitică si nonprofit, care are ca scop promovarea cercetării științifice regionale. 

 B. Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, prin departamentele de specialitate, își propune 

să organizeze o serie de manifestări științifice, adresate atât elevilor de liceu - clasele a XI-a și a XII-a, 

cât și studenților, masteranzilor, doctoranzilor și cadrelor universitare din cadrul universității, precum și 

din țară și străinătate. 

 C. Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 

215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, își 

propune să sprijine organizarea manifestărilor științifice. 

 D. Prezentul acord de asociere vizează stabilirea cadrului legal pentru asigurarea organizării in 

condiţii optime a manifestărilor științifice. 

 

 ARTICOLUL 1 - OBIECTUL ACORDULUI DE ASOCIERE 

 (1) Obiectul Acordului de asociere îl constituie organizarea în cursul anului 2018, la Alba Iulia, a 

manifestărilor științifice prevăzute în anexă, în scopul promovării potenţialului ştiinţific şi academic al 

Judeţului Alba.  

(2) Prezentul acord de asociere stabileşte cadrul legal de desfăşurare a evenimentelor de interes 

public judeţean, activităţile și contribuția fiecărei părți fiind definite în prezentul acord de asociere. 

(3) Se preconizează ca, în cadrul acestor manifestări științifice, să participe un număr mare de 

elevi de liceu, studenți, masteranzi, doctoranzi și cadre universitare din cadrul universității, precum și din 

țară și străinătate.  

 ARTICOLUL 2 -  DURATA ACORDULUI  

 Prezentul acord intră în vigoare la data semnării acestuia, ulterior aprobării prin hotărâre de către  

Consiliul Județean Alba și expiră la data de 31 decembrie 2018. 

 ARTICOLUL 3 - SURSA FONDURILOR 

(1) Fondurile necesare finanțării manifestărilor științifice, în cuantum de 287.412,52 lei, provin 

din: 

► Contribuția Județului Alba  

► Contribuția Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

► Alte surse, provenite din donații sau sponsorizări 

(2) Contribuția Județului Alba prin Consiliul Județean Alba este în cuantum de 80000 lei. 

(3) Contribuția Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia și a altor surse, provenite din donații 

și sponsorizări, este în cuantum de 207.412,52 lei.  
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 ARTICOLUL 4 -  PLĂŢILE  

(1) Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, va efectua plata aferentă contribuţiei ce îi revine, 

prin alocarea sumei de 80000 lei, în vederea susţinerii manifestărilor științifice, în contul Universității „1 

Decembrie 1918” Alba Iulia, conform programului manifestărilor prevăzut în anexă.   

(2) Din contribuția Județului Alba vor fi suportate cheltuielile cu materialele pentru conferințe, 

simpozioane, workshop-uri, concursuri, sesiuni de comunicări etc., ISBN și tipăriturile aferente acestora, 

precum și cu premierea în bani a câștigătorilor  concursurilor.  

 ARTICOLUL 5 - RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR 

     (1) Județul Alba prin Consiliul Județean Alba: 

 efectuează plata sumei de 80000 lei, alocată susținerii manifestărilor științifice, în conformitate 

cu prevederile art. 4 al prezentului acord. 

(2) Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

 îi revine întreaga responsabilitate cu privire la organizarea și desfășurarea manifestărilor 

științifice;  

 să solicite în scris virarea sumelor potrivit contribuției stabilite prin prezentul acord; 

 să își asume responsabilitatea utilizării sumei alocate, doar în cadrul acestor manifestări și în 

conformitate cu prevederile art. 4 alin 2 ale prezentului acord și ale anexei nr. 2; 

 să asigure alocarea contribuției proprii în organizarea manifestărilor, conform anexei nr. 2; 

 să efectueze plata tuturor cheltuielilor  prevăzute în bugetul manifestărilor științifice cu 

respectarea prevederilor legale în domeniu; 

 să suporte integral costurile care vor depăşi valoarea estimată a manifestărilor; 

 să prezinte Consiliului Județean Alba un raport final însoțit de documentele justificative care 

să reflecte efectuarea plăților din suma acordată de Județul Alba, în condițiile art. 4 alin. 2 al prezentului 

acord și anexei nr. 2; 

 să restituie bugetului local al Județului Alba sumele neutilizate sau utilizate în neconformitate 

cu prevederile prezentului Acord. 

 ARTICOLUL 6 - CONFLICTUL DE INTERESE 

  Părţile se obligă să ia toate măsurile necesare evitării oricărui conflict de interese şi va informa 

partea asociată imediat, despre orice situaţie care conduce sau poate conduce la apariţia unui asemenea 

conflict de interese. 

 ARTICOLUL 7 - AMENDAREA ACORDULUI DE ASOCIERE 

(1) Orice modificare a Acordului de Asociere trebuie făcută în scris, printr-un amendament care 

trebuie acceptat de cealaltă Parte. Partea care solicită modificarea trebuie să informeze cealaltă parte cu 

cel puţin 30 de zile înainte de data la care se doreşte intrarea în vigoare a amendamentului. 

(2) Orice modificare a acordului se va supune aprobării Consiliului Județean Alba și va intra în 

vigoare la data semnării amendamentului, ulterior aprobării lui prin hotărâre. 

 ARTICOLUL 8 - RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR  

(1) Prezentul acord deservește interesul comun al părților, care se obligă să-l execute întocmai și 

cu bună-credință. 

(2) Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui Acord. 

(3) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către una dintre 

părți, dă dreptul celeilalte părți să ceară rezilierea acordului, printr-o notificare scrisă adresată părții în 

culpă, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data constatării nerespectării clauzelor 

acordului.  

(4) În cazul în care se constată că, urmare a nerespectării clauzelor, a fost creat un prejudiciu, 

partea prejudiciată are dreptul de a solicita repararea acestuia și plata de daune-interese, după caz, 

conform normelor legale în vigoare. 

 ARTICOLUL 9 - ÎNCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE 
(1) Prezentul acord încetează la expirarea termenului stabilit, 31decembrie 2018. 

 (2) Acordul de asociere încetează prin hotărâre a Consiliului Județean Alba, anterior expirării 

duratei acordului, ca urmare a constatării unei/unor clauze de neîndeplinire a acordului, în conformitate 

cu prevederile art. 8 alin. 3 din prezentul acord. 

(3) Ca urmare a neîndeplinirii sau imposibilității îndeplinirii obligaţiilor asumate de părţi, 

prezentul acord de asociere încetează de drept. 

(4) De asemenea prezentul acord de asociere încetează și în alte cazuri prevăzute de lege. 

 ARTICOLUL 10 – FORȚA MAJORĂ 

(1) Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale a 

obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de 

voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile 

să execute total sau parţial obligaţiile asumate. 
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(2) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, 

în maximum 5 (cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore, împreună cu avertizarea asupra 

efectelor şi întinderii posibile a forţei majore, va fi comunicată în maximum 15 (cincisprezece) zile de la 

apariţie. Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere. (3) Partea care invocă forţa majoră are 

obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15(cincisprezece) 

zile de la încetare. 

(4) Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6 (şase) luni, fiecare partener 

poate renunţa la executarea contractului. În nici un caz, nici una din părţi nu are dreptul de a cere 

despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile până la această dată. 

 ARTICOLUL 11 - SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
(1) Asociații vor depune toate eforturile şi diligenţele pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele, în cadrul sau în legătură cu 

îndeplinirea prezentului acord de parteneriat.  

(2) Dacă, după 15(cincisprezece) zile de la începerea acestor tratative neoficiale, asociații nu 

reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă apărută, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze 

de către instanţele judecătoreşti de drept comun  competente. 

 

 Prezentul acord constituie voinţa comună a părţilor şi s-a semnat astăzi…………, în 4 (patru) 

exemplare originale în limba română, de egală valoare juridică. 

 

 

              Judeţul Alba, prin                                                   Universitatea „1 Decembrie 1918” 

CONSILIUL JUDETEAN ALBA                                                             Alba Iulia      

                        

             Președinte,                                                                                         Rector, 

       Ion DUMITREL                                                          Prof. Univ. Dr. Daniel-Valer Breaz                                                                    

 

      

Vicepreşedinte, 

          Alin Florin CUCUI                                                                       

 

              Director executiv, 

               Marian AITAI      

 

        Director executiv DGP,  

                 Ioan BODEA        

 

Director executiv, 

Liliana NEGRUŢ  

                 

  Vizat C.F.P.P.           

     

            Consilier juridic      
 

      Întocmit, 

                          

 
 



Anexa la Acordul de asociere  

 

MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE 2018 

UNIVERSITATEA ”1 DECEMBRIE1918” DIN ALBA IULIA 

 

Nr. 

crt. 

Perioada 

manifestări

i 

Titlul 

manifestării 
Descriere manifestare 

Categorii 

cheltuieli 

eligibile din 

finnțarea 

nerambursabilă 

CJ Alba 

Finanțare 

nerambursabi

lă   Consiliul 

Judetean Alba 

(lei) 

Finanțare 

Universitatea 

1 Dec 1918 Alba 

Iulia+ 

Alte surse de 

finanțare 

(lei) 

Total Buget 

estimat 

(lei) 

1. 
09 martie 

2018 

Statusul 

activităților 

fizice și de 

recuperare  în 

societatea 

contemporană 

Conferință națională care urmărește reunirea 

atât a specialiștilor din domeniul educație 

fizica si sport, cat si pe cei implicați in  

kinetoterapie si terapii alternative. 

- tipărituri 

- materiale 

conferinţă 

1.400 900 2.300 

2. 
14 aprilie 

2018 
In4it-UAB Concurs național de informatică 

- premii 

10.000 5.500 15.500 

3. 
20 aprilie 

2018 

Sesiunea 

studenţească de 

comunicări "In 

Extenso" (DSEI) 

Sesiune ştiinţifică de comunicări a studenţilor - Materiale 

- Tipărituri 

700 4.300 5.000 

4. 
20 Aprilie 

2018 

Sesiunea de 

comunicări 

științifice a 

Manifestarea are în vedere dezvoltarea 

implicării studenţilor de la nivel licenţă, 

master şi doctorat, urmărind şi atragerea 

elevilor spre colaborarea cu mediul 

- Materiale 

- Tipărituri 

3.000 6.000 9.000 
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studenților  

IN EXTENSO 

(STIINTE 

ECONOMICE) 

universitar. Manifestarea include și o masă 

rotundă cu participarea cadrelor didactice 

participante (universitare și preuniversitare), 

în vederea extinderii colaborării între cele 

două niveluri de învățământ. 

Lucrările vor fi publicate în revista In 

Extensoîn format electronic. 

5. 
Aprilie - 

Mai 2018 

Masă rotundă: 

Actualităţi şi 

perspective în 

domeniul 

financiar – 

contabil 

Masa rotunda, cu participanți din domeniul 

financiar contabil din universitati si din 

mediul de afaceri 

- Materiale 

- Tipărituri 

 

2.500 

 

 

2.500 

 

5.000 

6. 

26-27 

Aprilie 

2018 

Exploratory 

Workshop on 

Internationalisati

on of Higher 

Education: 

Challenges and 

Rewards 

Mese rotunde si sesiuni plenare cu privire la 

internationalizarea invatamantului superior, 

vizand 3 mari teme: Mobilitatea internationala 

a studentilor si personalului; 

Internationalizarea acasa si educatia digitala; 

Parteneriate strategice si consolidarea 

capacitatilor internationale. 

- Materiale 

- Tipărituri 

 

2.500 6.300 8.800 

 

7. 

27-28 

aprilie 2018 

 

Concursul 

de traduceri 

literare şi de 

specialitate 

pentru studenți 

și elevi 

Concursul de traduceri literare și de 

specialitate pentru studenți și elevi este 

organizat de Departamentul de Filologie al 

Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba 

Iulia.  

Este un concurs anual cu premii la care 

participă atât studenți din universitățile din 

țară cât și elevi din județul Alba și din alte 

județe precum Hunedoara sau Vâlcea. 

Anul trecut au participat cu traduceri 56 de 

elevi și 58 de studenți. 

Participanții trimit traducerile proprii ale unor 

- Materiale 

- Tipărituri 

 

2.500 1.790 4.290 
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texte propuse de comisia de organizare 

(însoțite de o declarație de autenticitate) care 

sunt corectate de comitetul științific al 

concursului alcătuit din cadre ale universității 

noastre precum și din învățământul 

preuniversitar. În urma notării lucrărilor se 

realizează un clasament și se acordă 24 de 

premii (în cărți) și anume premiile I, II și III 

pentru cele mai bune traduceri: 

Evenimentele celor două zile includ încă un 

concurs de traduceri, ad-hoc în urma căruia se 

vor mai decerna două premii pentru secțiile 

engleză și franceză. 

De asemenea, în aceste zile vor avea loc 

ateliere de traduceri, întâlniri cu scriitori și 

traducători, festivitatea de premiere precum și 

alte activități studențești (vizitarea Cetății, 

seară culturală.) 

Universitatea trebuie să cazeze studenții și 

elevii, să ofere premiile, precum și să 

tipărească un volum cu toate traducerile 

premiate care va fi oferit participanților și 

cadrelor didactice implicate în concurs.   

Desfășurarea Concursului e disponibilă online 

pe adresa  http://traduceri.uab.ro/, 

secțiunea Activități. 

8. 3-5 mai 

2018 

Conferință 

internațională a 

cadrelor 

didactice: ”Law 

and its 

challenges – in 

socio-economic 

and 

administrative 

Conferință internaționala de tradiție, și 

aniversarea a 25 ani de Drept la Alba Iulia 

- Materiale 

- Tipărituri 

 

4.000 

 

19.047,52 23.047,52 

http://www.uab.ro/cercuri/cercul_traduceri/
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field” 

9. 25-27 mai 

2018 
GeoCAD 

Scopul principal al Simpozionului este de a 

oferi o oportunitate experților români și 

străini, cercetătorilor și doctoranzilor să 

prezinte cele mai recente rezultate, precum și 

să se întâlnească, să stabilească și să cultive 

relații personale și profesionale. Acesta se 

desfăşoară pe parcursul a două zile şi reuneşte 

profesori şi cercetători de la universităţile din 

Romania (Bucureşti, Iaşi, Cluj, Baia Mare, 

Oradea, Timişoara, Craiova şi Alba Iulia), 

Ungaria, Grecia, Moldova şi alte ţări. 

Simpozionul are mai multe secţiuni care 

cuprind tot arealul de problematici cu privire 

la situaţia cadastrului la nivelul ţării şi a 

continentului, situaţia reţelelor geodezice la 

nivel continental şi cu implicaţii pentru ţara 

noastră, implicaţiile aparaturii în mşsurştorile 

terestre şi aeriene precum şi probleme 

organizatorice ce derivă din implicarea 

Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară în activităţile curente. 

- Materiale 

- Tipărituri 

 

3.000 13.400 16.400 

10. 14-15 mai 

2018 

Centenarul 

Unirii 

Românilor și 

Europa 

națiunilor – 

Biserică și 

geopolitică 

Manifestarea se desfășoară sub auspiciile celei 

de a XVIII-a ediție a simpozionului 

Internațional ISSTA 2018 

- Materiale 

- Tipărituri 

7.900 

 

36.100 44.000 

11. 15-17 mai 

2018 

Unitate și 

misiune 

eclezială – 100 

de ani de la 

comuniunea 

Manifestarea se desfășoară sub auspiciile celei 

de a VI-a editie a Școlii Internaționale de 

Vară a Studentilor Doctoranzi Teologi 

(SIVDT 2018) 

- Materiale 

- Tipărituri 

900 7.700 8.600 
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spirituală a 

tuturor 

românilor 

12. 17-18 mai 

2018 

Conferință 

națională 

studențească 

(Drept) 

Conferință studenților si studenților 

masteranzi cu participare din țară si străinătate 
- Materiale 

- Tipărituri 

1.475 

 

2.400 3.875 

13. 18-19 mai 

2018 

Spiritualitate 

ortodoxă și 

cultură 

românească. 100 

de ani de la 

Marea Unire 

Manifestarea se desfășoară sub auspiciile celei 

de a II-a ediție a Sesiunii de Comunicări 

Științifice a Studenților Teologi 2018 (SCSST 

2018) 

- Materiale 

- Tipărituri 

600 400 1.000 

14. 18-19 mai 

2018 

Didactica - 

tradiție, 

actualitate, 

perspective 

Conferinţa îşi propune să reunească la 

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba 

Iulia cadre didactice și cercetători, devenind 

un forum de dezbatere a unor teme actuale din 

științele educației, didactică generală și 

didactici de specialitate. 

- Materiale 

- Tipărituri 

3.000 

 

2.800 5.800 

15. 28 mai- 03 

iunie 2018 

Conferinţa 

Naţională a 

Societăţii de 

Geografie 

Conferința este dedicată cadrelor didactice din 

învățământul preuniversitar şi universitar din 

domeniile știinte ale Pământului, geografie. 

- Materiale 

- Tipărituri 

4.175 19.825 24.000 

16. 7-8 iunie 

2018 

Conferința 

internațională 

DIALOGUL 

CULTURILOR 

- ÎNTRE 

TRADIȚIE ȘI 

MODERNITAT

E, ediția a XX-a, 

dedicată 

CENTENARUL

UI MARII 

UNIRI 

În acest an, evenimentul este dedicat 

Centenarului Marii Uniri. 

Axe tematice propuse: Personalitățile 

culturale ale Marii Uniri oglindite în literatura 

română și europeană, Raporturi, conexiuni, 

interferenţe culturale în spaţiul european, în 

sincronie şi diacronie; Studii culturale; 

Discurs, limbaj, comunicare; Traductologie şi 

interpretariat; Didactica disciplinelor 

filologice: perspective moderne în 

învăţământul preuniversitar şi universitar. 

- Materiale 

- Tipărituri 

4.000 

 

 

8.000 12.000 
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17. 5-7 iulie 

2018 

International 

Conference on 

Linguistic and 

Intercultural 

Education, 8th 

edition – CLIE-

2018. 

Manifestarea 

este dedicată 

Centenarului 

Marii Uniri. 

CLIE-2018 este dedicată Centenarului Marii 

Uniri. 

Conferința CLIE-2018 este un forum de 

dezbateri academice și o platformă de 

diseminare a rezultatelor cercetărilor celor 

mai inovatoare din sfera legăturii indisolubile 

dintre limbă și cultură, a necesității înțelegerii 

și acceptării diversității și alterității la nivel 

global. 

- Materiale 

- Tipărituri 

2.600 

 

 

9.400 12.000 

18. 
04-05 

octombrie 

2018 

Direcţii şi 

perspective în 

cercetarea 

arheologică 

actuală. 

In memoriam 

Iuliu Paul 

Conferința este dedicata memoriei 

profesorului Iuliu Paul, primul rector al 

Universităţii “1 Decembrie 1918”, în anul in 

care ţara noastră sărbătorește centenarul Marii 

Uniri, deoarece instituția noastră  ii datorează  

omului  care a pus umărul la fondarea acesteia 

un eveniment  de comemorare a memoriei 

acestuia.   

Conferința  abordează o temă mult promovată 

si de suflet a profesorul Iuliu Paul, arheologia 

si direcțiile ei in funcție de vremurile actuale.  

Ne așteptam ca la conferința sa participe cel 

puțin 50 de specialiști (istorici si arheologi) 

din toate tara, a căror destine au fost  marcate 

de personalitatea ilustrului nostru profesor 

Iuliu Paul. 

- Materiale 

- Tipărituri 

1.000 5.200 6.200 

19. 
11-13 

octombrie 

2018 

Educaţia din 

perspectiva 

valorilor, ediţia 

a X-a 

Conferinţa îşi propune să reunească într-un 

cadru academic de dezbatere idei şi modele cu 

relevanţă pentru spaţiul educaţional, susţinute 

de cadre didactice şi cercetători din diferite 

- Materiale 

- Tipărituri 

4.000 

 

7.500 11.500 



 
155 

domenii universitare. 

20. 

20 

octombrie 

2018 

Convergenţe şi 

provocări în 

domeniul 

ştiinţelor exacte 

şi inginereşti 

2018 

Simpozion național adresat profesorilor din 

învățământul preuniversitar 
- Materiale 

- Tipărituri 

2.300 

 

2.100 4.400 

21. 

25-27 

octombrie 

2018 

Workshop cu 

tema Proxemica 

în literatură 

Termenul de spațiu literar a apărut la Maurice 

Blanchot, în anul 1955 și ideea de spațiu în 

literatură încă ridică semne de întrebare. 

Spațiul literar, diferit de spațiul textului care îl 

conține, se relevă prin intermediul lecturii. 

Legătura dintre spațiul textului și personaje a 

avut de-a lungul timpului mai multe denumiri, 

„topologia personajului”, „microspaţiu al 

întâlnirilor interpersonale”, „oriologie sau 

studiul frontierelor”, sau „spaţiu social ca 

biocomunicare”, sau mai nou „proxemica”, și 

defineşte legătura spaţiului cu personajul, o 

altă categorie majoră a textului. Termenul de 

proxemică investighează modul în care un 

individ structurează inconştient spaţiul, își 

stabilește distanţele interpersonale în 

tranzacţiile sale zilnice, își organizează spaţiul 

în case şi clădiri şi nu în ultimul rând 

configurează oraşele. Mai mult, în cadrul 

textului, personajele se autoconstruiesc în 

funcție de spațiul lor de joc și spațiul are 

caracteristici specifice, este simbolic doar în 

măsura în care este perceput ca atare de 

- Materiale 

- Tipărituri 

2.000 

 

2.500 4.500 
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același personaj. 

22. 

8-9 

noiembrie 

2018 

Conferinţa 

naţională 

Bibliologie şi 

Patrimoniu 

Cultural 

Naţional, ediţia 

a XII-a 

Conferinţa anuală având ca subiect cartea 

românească veche. 

- Materiale 

- Tipărituri 

3.650 8.250 11.900 

 

23. 

14-16 

noiembrie 

2018 
Conferința 

Managementul 

Carierei, Ediția 

a VI-a 

Manifestare organizată de către Centrul de 

Informare, Consiliere și Orientare în Carieră 

al Universității „1 Decembrie 1918” Alba 

Iulia, cel mai mare eveniment de dezvoltare 

personală și carieră, derulat anual, la UAB, 

pentru studenți, elevi, absolvenți, precum și 

pentru toate categoriile de persoane interesate 

de dezvoltare personală și profesională. 

- Materiale 

- Tipărituri 

2.800 

 

6.100 8.900 

 

24. 

8-9 

noiembrie 

2018 

International 

conference on 

management, 

economics and 

accounting 

ICMEA 2018 

Conferinta internaționala având ca subiect 

teme din domeniul economic. 

- Materiale 

- Tipărituri 

4.000 

 

26.000 30.000 

25. 

16-17 

noiembrie 

2017 

Conferința 

Națională a 

Studenților și 

Doctoranzilor. 

Istorie, 

Arheologie, 

Muzeologie, 

Istoria Artei, 

Conferința națională anuală organizată de 

UAB, (continuatoarea Conferinței Naționale a 

Cercurilor Științifice Studențești), este cea 

mai veche și prestigioasă conferință 

studențească organizată în România în 

domeniul Istorie și ramurile subordonate. 

Comunicările științifice sunt publicate în 

Buletinul Cercurilor Științifice Studențești 

- Materiale 

- Tipărituri 

3.000 1.600 4.600 
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Patrimoniu, 

ediția XXVI 

(publicație indexată CEEOL).  

26. 

23 

noiembrie  

2018 

Conferinţa 

adresată 

profesorilor de 

liceu:   

Convergenţe şi 

provocări în 

domeniul 

ştiinţelor 

economice 

Manifestarea stiintifică este adresată în special 

cadrelor didactice din mediul preuniversitar , 

avand ca scop promovarea activității de 

cercetare a acestora, realizarea de schimburi 

de experiență și creearea de parteneriate între 

cadrele didactice din mediul preuniversitar și 

cadrele din mediul universitar. 

- Materiale 

- Tipărituri 

1.000 

 

1.000 2.000 

27. 

7-8 

decembrie 

2018 

 

Sesiunea 

științifică a 

studenților și 

masteranzilor 

filologi 

Sesiunea științifică a studenților și 

masteranzilor filologi este organizată de  

Departamentul de Filologie din cadrul 

Facultății de Istorie și Filologie a Universității 

„1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Sesiunea 

oferă studenților din universitățile din țară 

ocazia de a-și canaliza preocupările filologice 

într-o manieră aplicată, aceea de a elabora 

(sub coordonarea acelor cadre didactice în 

funcție de tematică și de limba în care 

lucrările sunt scrise: română, engleză sau 

franceză), lucrări de cercetare care vor fi apoi 

prezentate colegilor și profesorilor participanți 

în cadrul Sesiunii, pe secțiunile anunțate: 

limbă și comunicare, traductologie, literatură 

și studii culturale. 

După încheierea zilelor Sesiunii se face o 

selecție a lucrărilor prezentate în cadrul 

Sesiunii pentru un volum ce va fi publicat la 

editura universității, AETERNITAS. Fiecare 

student participant va primi un astfel de 

- Materiale 

- Tipărituri 

 

2.000 800 2.800 
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volum, precum și o parte din cadrele didactice 

implicate în organizarea Sesiunii. 

Universitatea noastră trebuie să ofere cazare 

studenților, și să publice volumul în nr. de 

exemplare necesar și își propune să 

organizeze evenimente studențești culturale 

precum lansări de carte, seară culturală, 

vizitarea obiectivelor istorice etc. 

Detalii sunt disponibile pe pagina web a 

Cercului de traduceri, http://traduceri.uab.ro.  

TOTAL 
80.000 207.412,52 287.412,52 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

D I S P OZ I Ţ I E 

privind declanșarea procedurii de selecţie a candidaţilor pentru funcția de membru în   

Consiliul de Administraţie al Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” S.A. și aprobarea 

componenţei Comisiei de selecţie 

 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 2070/1 februarie 2018 al Direcției dezvoltare și bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba privind declanșarea procedurii de selecţie a 

candidaţilor pentru funcția de membru în Consiliul de Administraţie al Societății „Drumuri și Poduri 

Locale Alba” S.A,  și constituirea  Comisiei de selecţie;  

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din 

O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

 

 

 Art. 1. Aprob declanșarea procedurii de selecţie  a candidaților pentru funcția de membru 

în Consiliul de Administraţie al Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” S.A. 

Art. 2. Aprob ca procedura de selecție să fie efectuată de către autoritatea publică tutelară, 

Consiliul Județean Alba, printr-o comisie de selecție.  

Art. 3. (1) Aprob componenţa Comisiei de selecţie a candidaţilor pentru funcția de membru în 

Consiliul de Administraţie al Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” S.A conform anexei - parte 

integrantă a prezentei dispoziții. 

    (2) Comisia de selecţie a candidaţilor pentru funcția de membru în Consiliul de 

Administraţie al Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” S.A are atribuții cu privire la derularea 

întregii proceduri de selecție  și de propunere a candidați lor selectați în lista scurtă în vederea numirii 

pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație. 

  

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Județului Alba, Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” S.A persoanelor 

nominalizate, Direcției dezvoltare și bugete, Direcţiei juridică şi relaţii publice și Biroului resurse umane 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                         Avizat pentru legalitate, 

              PREŞEDINTE,        SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                 Ion DUMITREL                             Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

Nr. 16 

Alba Iulia, 2 februarie 2018 
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Anexa la Dispoziția Președintelui  

Consiliului Județean Alba nr. 16/2 februarie  2018 

 

 

 

 

Componenţa Comisiei de selecţie a candidaţilor pentru funcția de membru în Consiliul de 

Administraţie al Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” S.A 

 

 

 

 

Nr.crt. Funcţia  Numele şi prenumele Locul de muncă/funcţia deţinută 

1. Preşedinte Marian Florin AITAI  Consiliul Județean Alba -director 

executiv Direcția dezvoltare și bugete 

2. Membru Androne Elisabeta Ana Consiliul Județean Alba- 

șef serviciu, Serviciul dezvoltare, 

programe și   guvernanță corporativă a 

întreprinderilor publice 

3. Membru Horațiu Zaharia SUCIU Consiliul Județean Alba –  

șef birou, Birou resurse umane  

 

Secretariatul Comisiei, va fi asigurat de către Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul dezvoltare, 

programe și guvernanță corporativă a întreprinderilor publice din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba.  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

arhivei Consiliului Judeţean Alba 

 

          Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel; 

          Analizând referatul nr. 2124/2 februarie 2018 al Directiei juridică şi relaţii  publice din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba privind aprobarea    Regulamentului de organizare 

şi funcţionare a arhivei Consiliului Judeţean Alba;      

  Având în vedere prevederile:  

- art. 104 alin. 1 lit. a și lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, 

cu modificările si completările ulterioare; 

- Legii nr. 16/1996 a arhivelor naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 554/2001 privind liberul acces la informații clasificate, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- O.G. nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către 

autoritățile administrației publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea 

Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Instrucţiunilor privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente aprobate 

de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217/2 mai 1996; 

- Normele metodologice din 27 septembrie 2013 privind aplicarea unor dispoziţii ale Legii 

Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 emise de ministrul afacerilor interne;  

          În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

          Art. 1.  Aprob Regulamentul de organizare şi funcţionare a arhivei Consiliului Judeţean Alba, 

conform anexei - parte integrantă a prezentei dispoziţii.  

Art. 2. Prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a arhivei Consiliului Judeţean 

Alba – anexă a prezentei dispoziții vor fi aduse la cunoştinţa personalului aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

Art. 3. Regulamentul de organizare şi funcţionare a arhivei Consiliului Judeţean Alba – anexă a 

prezentei dispoziții, intră în vigoare începând cu data de 12 februarie 2018. 

 Art. 4. Pe baza prevederilor cuprinse în Regulamentul de organizare şi funcţionare a arhivei 

Consiliului Judeţean Alba – anexă a prezentei dispoziții vor fi actualizate/redactate proceduri 

operaționale în conformitate cu dispozițiile Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400 din 12 

iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, funcţionarilor publici și 

personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba prin intermediul 

Biroului resurse umane, Direcției juridică și relații publice, Direcției dezvoltare și bugete, Direcției 

gestionarea patrimoniului, Direcției amenajarea teritoriului și urbanism și Biroului resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.                                     

Avizat pentru legalitate, 

 

              PREŞEDINTE,        SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                 Ion DUMITREL                             Vasile BUMBU 
 

 

 

Nr. 17 

Alba Iulia, 2 februarie 2018  
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Anexa la Dispoziția Președintelui  

Consiliului Județean Alba nr. 17/2 februarie  2018 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE  

A ARHIVEI CONSILIULUI JUDEŢEAN ALBA 

 

 

  Definiţii 

(1) Deţinătorul de arhivă = persoana juridică Consiliul Judeţean Alba 

(2) Arhivă = Birou, cameră, instituţie distinctă dotată cu instalaţiile aferente, unde se păstrează 

totalitatea actelor sau documentelor unei instituţii, materialul arhivat al instituţiei respective care se referă 

la activitatea ei trecută, birou, cameră, în care se desfăşoară toate activităţile ce intră sub incidenţa Legii 

nr.16/1996. 

(3) Arhivist/Arhivar = Funcţionar cu atribuţii şi responsabilităţii în înregistrarea, evidenţa, 

organizarea şi păstrarea actelor/documentelor arhivei, cu clasarea documentelor şi actelor din arhivă. 

(4) Ciclu de viaţă a documentelor = totalitatea etapelor prin care trece un document de la crearea 

acestuia şi până la eliminarea sau la transferul său către  arhivă; 

(5) Creator de arhivă = persoana juridică de drept public sau privat, precum şi persoana fizică, 

care în decursul activităţii, respectiv existenţei sale, a creat sau creează arhive; 

(6) Deţinător de arhivă = persoană juridică de drept public sau privat, precum şi persoana fizică ce 

exercită, temporar, atribute ale proprietarului, în temeiul unui titlu; 

(7) Document = orice informaţie înregistrată pe orice fel de suport material, creată sau primită pe 

parcursul activităţii unei persoane juridice de drept public sau privat ori în decursul existenţei unei 

persoane fizice şi păstrată ca dovadă  a activităţii sale, pentru utilizarea ulterioară; 

(8) Evaluare = procedeul prin care se analizează importanţa unui document/ansamblu de 

documente, în vederea stabilirii termenelor de păstrare corespunzătoare valorii acestuia şi apartenenţei la 

Patrimoniul Arhivistic Naţional;  

(9) Dosar = documente referitoare la aceeaşi problema, cu acelaşi termen de păstrare. In cazul 

documentelor care se referă la  aceeaşi problemă dar care au  termene de păstrare diferite, se constituie 

dosare separate pentru fiecare termen de păstrare.  

Ex. corespondentă, sinteze, rapoarte, memorii, ordine, dispozitii ale presedintelui consiliului judetean, 

materiale de sedinte ale consiliului judetean,  toate documentele ordonate cronologic. 

(10) Fondul arhivistic = ansamblul documentelor de orice natură create şi primite de către o persoană 

fizică sau juridică pe parcursul existenţei sau activităţii sale; 

(11) Unitate arhivistică = grupare de documente referitoare la aceeaşi problemă sau activitate, care 

poate constitui elementul de bază în descrierea şi/sau administrarea unui fond sau a unei colecţii; 

(12) Inventariere = operaţiunea arhivistică de luare în evidenţă a unităţilor arhivistice dintr-un fond 

arhivistic sau dintr-o colecţie arhivistică; 

(13) Prelucrare arhivistică = ansamblul operaţiunilor efectuate asupra unei arhive sau a unei părţi a 

acesteia, cu scopul de a asigura utilizarea documentelor;  

(14) Selecţionare = operaţiunea arhivistică de reţinere pentru păstrare sau de eliminare a 

documentelor, ca urmare a evaluării;  

(15) Externalizarea = este procesul prin care o instituţie publică/ persoană juridică deleagă şi 

încredinţează unei societăţi partener o operaţie, sarcina sau funcţie care se integrează în activitatea sa 

globală, dar pe care trebuia sa o asigure ea însăşi. 

(16)  Nomenclator arhivistic = 

= listă sistematică pe probleme a documentelor create şi primite de către o instituţie publică, 

grupate în unităţi arhivistice, împreună cu termenele de păstrare ale acestora, constituită conform 

structurii organizaţiei sau după categorii de activităţi şi funcţii îndeplinite ;  

= listă care cuprinde totalitatea denumirilor documentelor elaborate în cadrul unei persoane 

juridice/ instituţii, instrument principal de lucru al fiecărui creator de arhivă, constând într-un 

tabel sau listă sistematică a tuturor categoriilor de documente create, listate pe compartimentele de 

muncă/ structura organizatorică a consiliului judetean, iar în cadrul acestora pe probleme şi 

termene de păstrare. 

 

(17) Comisia de Selecţionare = comisia constituită la nivelul Consiliului Judeţean Alba numită prin 

dispoziţia preşedintelui consiliului judetean, alcătuită dintr-un preşedinte, un secretar, precum  şi un 

număr impar de membri, care sunt desemnaţi de şeful structurii organizatorice  de unde provin dosarele cu 

termen de păstrare expirat şi care sunt supuse cercetării şi verificării. Comisia de Selecţionare are rolul de 

a stabili eliminarea dosarelor sau păstrarea acestora pe încă o perioadă determinată de timp. 
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 (18) Informaţie de interes public = orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din 

activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul 

de exprimare a informaţiei, astfel cum este prevăzut de Lega nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare. 

(19) Informaţie cu privire la datele personale = orice informaţie privind o persoană fizică identificată 

sau identificabilă. 

 

  1. DISPOZIŢII GENERALE 

1.1. Arhiva Consiliului Judeţan Alba este în subordinea Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba ;  

1.2. Ca structură organizatorică este un compartiment distinct, denumit „Compartimentul registratură, 

arhivă, Monitorul oficial” şi face parte din Direcţia juridică şi relaţii publice.  

1.3. Prezentul regulament a fost elaborat în conformitate cu Legea nr. 16/ 1996 a Arhivelor Naţionale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

aparatului de specialitate a Consiliului Judeţean Alba şi a Instrucţiunilor privind activitatea de arhivă la 

creatorii şi deţinătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi 

nr.217 din 23 mai 1996; 

1.4. Prezentul regulament  stabileşte reguli unitare şi obligatorii pentru toţi creatorii şi deţinătorii de 

documente, reguli cu privire la organizarea şi funcţionarea activităţii de arhivare, de formare a arhivelor 

proprii ale structurilor organizatorice din cadrul Consiliului Judeţean Alba. De asemenea regulamentul 

stabileşte reguli unitare pentru activităţile specifice arhivării, responsabilităţile şefilor structurilor 

organizatorice creatori şi deţinători de arhive proprii, responsabilităţile tuturor categoriilor de personal din 

cadrul Consiliului Judeţean Alba, care în exercitarea funcţiilor şi atribuţiilor gestionează documente şi pe 

care au obligaţia să le arhiveze. 

1.5 Prin acest regulament se stabileşte reguli unitare de folosire şi completare a documentelor utilizate în 

activitatea de arhivare de către toate structurile organizatorice din cadrul Consiliului Judeţean Alba, 

circuitul acestora în procesul de arhivare precum şi reguli unitare pentru predarea documentelor la arhiva.  

 1.6. Prin regulament este stabilit modul de evidenţă, depunere şi păstrare a documentelor primite şi create 

de autoritate, în arhiva Consiliului Judetean Alba şi de eliberare a diferitelor copii după documente 

originale deţinute;  

1.7.Arhiva Consiliului Judetean Alba este constituită din documente elaborate/emise/aprobate/colectate 

de direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele din cadrul Consiliului Judetean Alba. 

1.8 Creatorii şi deţinătorii de documente sunt obligaţi să elibereze, potrivit legii, la cererea persoanelor 

fizice sau juridice, certificate, copii şi extrase după documentele pe care le creează şi le deţin, chiar dacă 

nu au îndeplinit termenul de 30 de ani, dacă acestea se referă la drepturi care îl privesc pe solicitant, cum 

sunt: vechimea în muncă, studii, drepturi patrimoniale. Documentele care fac parte din Fondul Arhivistic 

Naţional al Consiliului Judeţean Alba pot fi folosite pentru: cercetare ştiinţifică, rezolvarea unor lucrări 

administrative, informări, acţiuni educative, elaborarea de publicaţii şi eliberarea de copii, extrase şi 

certificate. 

 

1.9 În activitatea sa, arhivarea documentelor, selectarea, consultarea, multiplicarea şi eliberarea de copii 

se face conform legislaţiei în vigoare şi de prezentul Regulament, a actelor administrative emise de către 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba şi de către Consiliul Judeţean Alba.  

 1.10. Modalitatea de depunere, ordonare, inventariere, selecţionare şi valorificarea şi păstrare în arhiva 

Consiliului Judeţean Alba  a dosarelor este reglementată de Legea Arhivelor nr.16/1996 şi de 

Nomenclatorul Arhivistic al Consiliului Judeţean Alba, aprobat de Serviciul Judeţean Alba al Arhivelor 

Naţionale.  

II. DEPUNEREA ŞI EVIDENŢA DOCUMENTELOR ÎN ARHIVA CONSILIULUI JUDEŢEAN ALBA 

 2.1. Pregătirea documentelor pentru depunerea lor la arhiva Consiliului Judeţean Alba se efectuează în 

baza Nomenclatorului Arhivistic al Consiliului Judeţean Alba, aprobat de Preşedintele Consiliului 

Judeţean Alba prin dispoziţie şi confirmat de Serviciul Judeţean Alba al Arhivelor Naţionale;  

2.2.Depunerea şi evidenţa documentelor în arhiva autorităţii se va realiza în conformitate cu Legea 

Arhivelor Naţionale nr.16/1996 cap.III secţiunea I.  

2.3. Documentele se depun la arhiva Consiliului Judeţean Alba în al doilea an de la constituire, de regulă 

pană la data de 30 aprilie a anului 2, pe bază de inventar şi proces-verbal de predare-primire. Constituirea 

dosarelor, inventarierea şi predarea lor intră în obligaţia compartimentelor creatoare de documente. 

Predarea la arhivă  se face conform unei programări prealabile, stabilită de comun acord între cele două 

compartimente (predător şi primitor). 

2.4. În anul următor încheierii dosarului, înainte de inventariere dosarele vor fi pregătite pentru a fi 

predate la arhiva. În acest scop se vor executa următoarele operaţiuni: 

 a. Sistematizarea cronologică sau după alte criterii (de ex. ordine alfabetică), în aşa fel încât 

documentul emis anterior să fie deasupra.  
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b. Îndepărtarea agrafelor metalice, ciornelor, duplicatelor şi colilor goale. 

 c. Legarea dosarelor între coperte de carton. La legare se va asigura ca documentele să fie 

lizibile, inclusiv observaţiile şi dispoziţiile trecute pe margini.  

d. Un dosar nu poate depăşi 300 pagini, în caz contrar materialul aceluiaşi dosar va fi împărţit pe 

mai multe volume.  

e. Paginile dosarului vor fi numerotate cu creion negru în colţul dreapta sus; în cazul dosarelor 

care au mai multe volume, fiecare volum va fi numerotat începând cu cifra 1. 

 f. Datele de pe coperta dosarului se înscriu : denumirea autorităţii şi a direcţiei, serviciului, 

biroului sau compartimentului creator, indicativul unităţii arhivistice din nomenclator, anul creării 

documentelor, cuprinsul unităţii arhivistice, data începerii (z/l), data încheierii (z/l), numărul filelor, 

numărul volumului, termenul de păstrare şi numărul de inventar care se va completa odată cu 

inventarierea documentelor 

  g. La sfârşitul dosarului se va insera o coală albă, respectiv la începutul registrelor se lasă o foaie 

liberă, pe care se va trece următoarea însemnare: „Prezentul dosar (registru) conţine ........ pagini 

(exprimat cu cifre şi în paranteze cu litere)", care va fi semnat şi datat de directorul direcţiei.  

h. documentele se cos sau se leagă în coperţi de carton de către persoana care le-a întocmit 

conform fişei postului 

i. nu se vor îndosaria împreună documente care potrivit Nomenclatorului nu au acelaşi termen de 

păstrare 

 

2.5 Dosarele perfectate cu documente se transmit în arhiva Consiliului Judeţean Alba în modul stabilit la 

paragraful 2.4 a prezentului Regulament. Arhivarul preia pe bază de inventar, documentele arhivistice 

create de compartimentele din cadrul consiliului judeţean în cursul anului calendaristic asigurând 

păstrarea, conservarea şi selecţionarea acestora ; 

2.6 Dosarele se depun la compartimentul de arhivă pe bază de inventare, întocmite după modelul 

prezentat în anexa nr. 2 a prezentului Regulament. Inventarul cuprinde toate dosarele cu acelaşi termen de 

păstrare, create în cursul unui an, de către un compartiment . Astfel, fiecare compartiment va întocmi 

atâtea inventare câte termene de păstrare sunt prevăzute în nomenclator, la compartimentul respectiv. In 

cazul dosarelor formate din mai multe volume, în inventar fiecare volum va primi un număr curent 

distinct.  

2.7.Inventarele se întocmesc în 3 exemplare pentru documentele nepermanente şi în 4 exemplare pentru 

documentele permanente, dintre care un exemplar rămâne la compartimentul care face predarea, iar 

celelalte se depun o dată cu dosarele la compartimentul de arhivă. 

2.8.La preluare, pe baza proceselor verbale de predare-preluare întocmite conform anexei nr. 3 a 

prezentului Regulament, arhivarul verifică fiecare dosar, urmărind respectarea modului de constituire a 

dosarelor şi concordanţa între conţinutul acestora şi datele înscrise în inventar. In cazul constatării unor 

neconcordanţe, ele se aduc la cunoştinţă compartimentului creator, care efectuează corecturile ce se 

impun.  

2.9 Evidenţa dosarelor şi a inventarelor depuse la compartimentul de arhivă se ţine în registrul de evidenţă 

curentă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 a prezentului Regulament. In cazul în care 

compartimentul de arhivă păstrează şi alte fonduri arhivistice, în registrul de evidenţă curentă se deschide 

câte o partidă pentru fiecare fond.  

2.10 In registrul de evidenţă curentă, la capitolul „Preluări", se trec, în ordinea preluării, toate inventarele 

dosarelor preluate; fiecare inventar se trece separat, sub un alt număr de ordine. Pentru fiecare inventar se 

notează: • numărul de ordine al inventarului: • data preluării documentelor din inventarul respectiv; • 

denumirea compartimentului de la care provine inventarul; • datele extreme ale documentelor; • totalul 

dosarelor din inventar: • totalul dosarelor primite efectiv în arhivă din inventarul respectiv: • numărul 

dosarelor lăsate la compartiment şi depuse ulterior. Se va înscrie numărul din inventar al fiecărui dosar 

reţinut de compartiment. La capitolul „Ieşiri" se trec: • data ieşirii dosarelor din evidenţă: • unde s-a 

predat; • denumirea, numărul şi data actului pe baza căruia au fost scoase din evidenţă; • totalul dosarelor 

ieşite.  

III. PĂSTRAREA DOCUMENTELOR 

 3.1. Termenul de păstrare a documentelor în arhiva Consiliului Judeţean Alba este cel prevăzut în 

Nomenclatorul Arhivistic al Consiliului Judeţean Alba întocmit potrivit anexei nr. 1 a prezentului 

Regulament. 

 3.2. Dosarele predate la arhiva Consiliului Judeţean Alba se păstrează în încăperi special amenajate 

pentru a preveni degradarea, distrugerea sau sustragerea documentelor, precum şi pentru a le proteja de 

incendii, inundaţii, praf şi razele solare şi a asigura integritatea lor.  

3.3. Pentru dosarele predate în arhiva Consiliului Judeţean Alba se întocmesc inventare, care cuprind 

indicativul dosarului după nomenclator, cuprinsul pe scurt al dosarului, termenul de păstrare şi care 

reprezintă documente de evidenţă a tuturor documentelor. 
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3.4. Persoana responsabilă de arhiva Consiliului Judeţean Alba este obligată să ţină permanent evidenţa 

dosarelor ce se păstrează în arhivă şi să asigure integritatea documentelor. 

IV. FUNCŢIONAREA ARHIVEI CONSILIULUI JUDEŢEAN ALBA 

4.1 Arhiva Consiliului Judeţean Alba este constituita în doua depozite de arhiva  şi sunt situate în sediul 

Consiliului Judeţean Alba str. Piata Ion I.C. Brătianu nr. 1, mun. Alba Iulia, judetul Alba depozitul nr. 1 şi 

în str. Piata Ion I.C. Brătianu nr. 20, et. 1 mun. Alba Iulia, judetul Alba depozitul nr. 2. 

Depozitele arhivei şi fondul lor sunt consemnate potrivit anexei nr. 7 la prezentul Regulament. 

4.2 Arhiva Consiliului Judeţean Alba are următorul program de funcţionare: 

  în intervalul orar 10-14 luni-vineri, în vederea : 

       - preluării pe bază de procese verbale de primire- preluare şi inventare documentele arhivistice create 

de compartimentele din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba în cursul anului calendaristic, 

asigurând păstrarea, conservarea şi selecţionarea acestora; 

 - cercetării documentelor din depozitul arhivei în vederea eliberării copiilor şi certificatelor solicitate de 

cetăţeni pentru dobândirea unor drepturi, în conformitate cu legile în vigoare;  

 - punerii la dispoziţie angajatilor Consiliului Judetean Alba, pe bază de cerere aprobată a documentelor 

care se eliberează pentru utilizarea temporară; la restituire, verifică integritatea documentului împrumutat; 

după restituire, acestea vor fi reintegrate la fond;  

  

- asigurării activităţilor de consultare a documentelor, de eliberare a copiilor si extraselor de pe 

documentele din arhiva, in conditiile legii; 

   

 - cercetării documentelor din depozitul arhivei în vederea eliberării copiilor şi certificatelor solicitate de 

cetăţeni pentru dobândirea unor drepturi, în conformitate cu legile în vigoare;  

 

4.3 Pentru a îndeplini atribuţiile ce-i revin, persoana responsabilă pentru funcţionarea arhivei are 

următoarele obligaţii: 

- să gestioneze arhiva Consiliului Judetean Alba, asigurand constituirea, pastrarea, selectionarea si 

conservarea fondului arhivistic al acestuia, potrivit prevederilor Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Nationale 

- să preia pe bază de proces verbal de primire- preluare şi  inventare a documentelor arhivistice create de 

compartimentele din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba în cursul anului calendaristic, 

asigurând păstrarea, conservarea şi selecţionarea acestora; 

- să inițieze prin adresa (anexa nr. 1a) și să organizeze activitatea de întocmire a nomenclatorului dosarelor în 

cadrul autorităţii potrivit modelului  anexei nr. 1 a prezentului Regulament ;  

- să asigure legătura cu Serviciul Judeţean Alba al Arhivelor Naționale în vederea verificării și confirmării 

nomenclatorului arhivistic, să urmărească modul de aplicare a nomenclatorului arhivistic la constituirea 

dosarelor;  

- să verifice şi să preia de la compartimente, pe bază de inventare, dosarele constituite;  

- să întocmească inventare pentru documentele fără evidenţă, aflate în depozit;  

- să asigure evidența tuturor documentelor intrate şi ieşite din depozitul de arhivă, pe baza registrului de 

evidenţă curentă;  

- să asigure secretariatul Comisiei de selecţionare a documentelor păstrate în arhiva Consiliului Judeţean 

Alba, convocând comisia în vederea analizării dosarelor cu termene de păstrare expirate şi care, în principiu, 

pot fi propuse pentru eliminare ca fiind nefolositoare; 

- să  întocmească formele prevăzute de lege pentru confirmarea lucrării de selecționare către Arhivelor 

Naţionale filiala Alba; să întocmească procesul verbal de selectionare a comisiei de selectionare si inventarul 

unitatilor arhivistice care urmeaza sa fie eliminate  

- să asigure predarea integrală a arhivei selecţionate la unităţile de recuperare;  

- să cerceteze documentele din depozit în vederea eliberării copiilor şi certificatelor solicitate de cetăţeni 

pentru dobândirea unor drepturi, în conformitate cu legile în vigoare;  

- să pună la dispoziţie spre consultare şi utilizare temporară, pe baza cererii aprobate de către peroana 

competentă , personalului Consiliului Judeţean Alba documentele  solicitate şi ţine evidenţa documentelor 

împrumutate compartimentelor creatoare; la restituire, verifică integritatea documentului împrumutat; după 

restituire, acestea vor fi reintegrate la fond;  

- să organizeze depozitul de arhivă după criterii prealabil stabilite, conform prevederilor Legii nr. 16/1994 a 

Arhivelor Naţionale, să menţină ordinea şi să asigure curăţenia în depozitul de arhivă;  

- să solicite conducerii autorităţii dotarea corespunzătoare a depozitului (mobilier, rafturi, mijloace P.S.I. ş.a.):  

- să informeze conducerea Consiliului Judeţean Alba  şi să propună măsuri în vederea asigurării condiţiilor 

corespunzătoare de păstrare şi conservare a arhivei;  

-să pună la dispoziţia delegatului Serviciului Judeţean Alba al Arhivelor Naţionale toate documentele 

solicitate cu prilejul efectuării acţiunii de control; 

- să acorde asistenta de specialitate la constituirea dosarelor in vederea arhivarii; 
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-să organizeze activitatea de selectionare a documentelor aflate in arhiva; 

- să păstreze evidenta tuturor iesirilor si intrarilor de unitati arhivistice din depozitele de arhiva ale Consiliului 

Judetean Alba pe baza unui registru de evidenta curenta si in format electronic; 

- să întocmească fişele de control potrivit anexei nr. 9 la prezentul Regulament, pe baza carora se scot 

unitatile arhivistice din arhiva pentru cercetare. 

   

 

V. REGULI PRIVIND ACCESAREA DOCUMENTELOR DIN ARHIVĂ  

 

5.1  Dacă în cazul activităţii curente angajaţii Consiliului Judeţean Alba au nevoie şi solicită unele unitati 

arhivistice depuse în arhiva autorităţii, responsabilul de arhivă eliberează pentru utilizarea temporară 

documentele  pe baza unei solicitări scrise către directorul executiv al Direcţiei juridice şi relaţii publice şi 

numai după aprobarea primită de la acesta. Solicitarea va preciza în mod clar motivul consultării 

documentului din arhivă, justificarea că se impune eliberarea documentului din arhivă cât şi termenul 

limita de returnare. Documentele scoase din arhivă în scopul consultării pe perioade limitate de timp, şi 

anume maximum 10 zile lucrătoare, în cazuri speciale termenul se poate prelungi. Modelul cererii este cel 

prevăzut la anexa nr.11 a prezentului Regulament.Cererile vor fi inregistrate în registrul de intrare-ieşire 

solicitări/ cereri cercetare si utilizare temporară documente din arhiva prevăzut la anexa nr. 12. 

 

5.2 Menţiunea despre eliberarea documentelor pentru utilizare temporară, se face şi în Registrul de 

depozit, anexa nr. 8 a prezentului Regulament , completându-se de către responsabilul cu arhivarea 

registrul valabil pentru scoaterea documentelor din arhivă pentru consultare.  

Spaţiul dedicat consultării documentelor din depozitele arhivei, trebuie să conţină minim un birou şi un 

anumit număr de scaune care să permită consultarea documentelor în acel spaţiu şi să fie supravegheat 

video. Art. 87 din Instrucţiunilor privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, 

aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr.217 din 23 mai 1996; 

5.3 In cazul unor documente de importanta majora pentru Consiliul Judeţean Alba se vor elibera copii 

care vor fi prezentate pentru legalizare Serviciului juridic contencios din cadrul Consiliului Judeţean 

Alba, prin grija responsabilului de arhiva.  

 

5.4 Hotărârea de a nu scoate din arhiva originalul documentelor  şi de a nu elibera copii legalizate este 

luată de  cel care are şi competenţa de a aproba cererea, respectiv Preşedintele Consiliului Judeţean Alba. 

5.5 Responsabilul de arhiva , nu poate împrumuta şi nici efectua copii decât în baza unei cereri aprobate 

,conform anexei nr. 11 a prezentului Regulament,  Acesta consemnează operaţiunile in registrul de 

intrare-ieşire solicitări/ cereri cercetare si utilizare temporară documente şi  în Registru de depozit, obţine 

semnătura persoanei care ridica documentul/dosarul, în registru, în coloana obs. completează nr. cererii pe 

baza căreia s-a dispus scoaterea şi termenul de returnare. 

 

5.6 Eliberarea documentul/dosarul va fi consemnată şi în Fişa de control anexa nr.9 la prezentul 

Regulament, în momentul eliberării documentului.  

5.7 După expirarea termenului limită specificat în cerere, solicitantul este obligat să returneze 

documentul/ documentele sau dosarul în aceeaşi stare în care a fost ridicat. La returnare, responsabilul de 

arhivă verifică integritatea şi starea documentului şi consemnează returnarea şi starea acestuia în Registru 

de depozit, registrul de intrare-ieşire solicitări/ cereri cercetare si utilizare temporară documente şi în Fişa 

de control.  

5.8 Documentele originale care constituie probe într-o procedura judiciară, într-un proces penal,  sau 

pentru cercetarea administrativă pot fi scoase temporar din arhiva Consiliului Judeţean Alba numai pe 

bază de proces-verbal şi după executarea copiilor de înlocuire, care se păstrează în arhivă până la 

reintegrarea originalelor.  

5.9.In cazul în care în arhivă nu se găsesc date cu privire la obiectul cererii, această situaţie se comunică 

în scris solicitantului.  

5.10 Copiile sau extrasele se certifică pentru legalizare de către consilierii juridici din cadrul Serviciului 

juridic-contencios. Certificatele, copiile si extrasele se eliberează personal solicitantului ori 

împuternicitului său legal sau se expediază prin poştă.  

5.11 Diplomele, certificatele de studii, actele de stare civilă sau alte acte originale personale aflate în 

dosarele predate la arhiva, se restituie titularului, sub semnătură, reţinându-se la dosar o copie certificată 

de responsabilul arhivei.  

5.12 Evidenţa tuturor cererilor primite se ţine şi în Registru de depozit unde se consemnează fiecare 

solicitant în parte. Se va specifica clar numele şi prenumele solicitantului, structura  organizatorică de 

unde vine cererea, numărul şi data de înregistrare a cererii. Înregistrările se fac cronologic.  

In registrul de evidenţă curentă, la Secţiunea „Ieşiri" se trec:  
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- data ieşirii dosarelor din evidenţă;   

- unde s-a predat;  

- denumirea, numărul şi data actului pe baza căruia au fost scoase din evidenţă;  

- totalul dosarelor ieşite.  

 

VI. EXPERTIZA VALORII DOCUMENTELOR ŞI CASAREA LOR  

6.1  Operaţiunea arhivistică de stabilire a valorii documentar-istorice sau practice a documentelor se 

numeşte selecţionare. Prin operaţiunea de selecţionare se hotărăşte soarta documentelor : păstrarea sau 

eliminarea documentelor.  

6.2. Criterii de apreciere a valorii documentelor : 

 - termenele de păstrare prevăzute în Nomenclatorul Arhivistic ; 

 - conţinutul informaţional-documentar, valoarea de mărturie a informaţiilor cuprinse în document ;  

- evenimentele şi împrejurările ;  

- creatorul fondului sau emitentul documentului ;  

- vechimea documentului, valoarea practică şi valoarea juridică ;  

- regăsirea informaţiilor în documente însumative . 

 6.3. Expertiza valorii documentelor, casarea şi distrugerea lor în cazurile stabilite, se efectuează de către 

comisia de selecţionare a cărei componenţă este aprobată de către conducerea Consiliului Judeţean Alba  

în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

6.4 Anual sau ori de câte ori este nevoie, la sesizarea secretarului comisiei de selecţionare, preşedintele 

comisiei convoacă comisia de selecţionare. Responsabilul de arhiva va prezenta comisiei inventarele 

dosarelor cu termene de păstrare expirate.  

6.5 În aprecierea importanţei documentelor, comisia de selecţionare are în vedere respectarea termenelor 

de păstrare a documentelor, prevăzute în nomenclatorul dosarelor, acordând o atenţie deosebită celor care 

au, pe lângă termenul de păstrare, menţiunea „C.S.".  

6.6 Când comisia de selecţionare constată greşeli de încadrare a documentelor la termenele de păstrare 

sau stabileşte ca unele din acestea să fie păstrate permanent, ele se trec în inventarele corespunzătoare 

termenului lor de păstrare, la anul şi compartimentul respectiv.  

6.7 La încheierea lucrărilor, comisia întocmeşte un proces-verbal potrivit modelului prezentat în anexa nr. 

5 din Legea nr. 16/1996 referitoare la Arhivele Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare care 

se înaintează spre aprobare conducerii Consiliului Judeţean Alba. Inventarele dosarelor propuse de 

comisia de selecţionare spre a fi eliminate, însoţite de procesul-verbal aprobat de conducerea unităţii şi de 

inventarul documentelor permanente create în perioada pentru care se efectuează selecţionarea (câte un 

exemplar) se înaintează, cu adresă înregistrată, pentru confirmare, la Serviciul Judeţean Alba a Arhivelor 

Naţionale.  Arhivele Naţionale prin serviciile judeţene pot hotărî păstrarea permanentă a unor dosare, 

chiar dacă, potrivit nomenclatorului, acestea au termene de păstrare temporară, potrivit criteriilor de 

apreciere a valorii documentelor  descrise la paragraful 6.2 a prezentului regulament. 

 6.8. Documentele necesare selecţionării :  

- adresa către Serviciul Judetean Alba al Arhivelor Naţionale, care se trimite pentru verificarea şi 

confirmarea proceselor-verbale  

- procesul-verbal sau procesele-verbale de selecţionare  ; 

  - inventarul sau inventarele documentelor propuse pentru selecţionare; 

 - inventarul sau inventarele documentelor permanente ale compartimentelor de la care se 

selecţionează documente şi din perioada pentru care se face selecţionarea . 

 6.9. Documentele pot fi scoase din evidenţele arhivei în două cazuri : 

 - în urma procesului de selecţionare, caz în care documentele se predau centrelor de colectare a 

deşeurilor de hârtie însoţite de o copie după confirmarea Serviciul Judetean Alba al Arhivelor Naţionale ;  

- în urma depunerii acestora la Serviciul Judetean Alba al Arhivelor Naţionale; în acest caz se depun 

documente permanente, cu valoare istorică şi se predau  pe baza inventarului conform anexei nr. 12. 

6.10 Persoanele juridice creatoare şi deţinătoare de documente depun spre păstrare permanentă la 

Arhivele Naţionale şi la serviciile judeţene ale Arhivelor Naţionale, după cum urmează: 

  a) documentele fotografice, precum şi peliculele cinematografice, după 20 de ani de la crearea lor; 

 

  b) documentele scrise, cu excepţia actelor de stare civilă şi a documentelor tehnice, după 30 de ani 

de la crearea lor; 

 

  c) documentele tehnice, după 50 de ani de la crearea lor; 

 

  d) actele de stare civilă, după 100 de ani de la întocmirea lor; 

 

  e) matricele sigilare confecţionate din metal, având înscrise toate însemnele legale şi denumirea 
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completă a unităţii, după scoaterea lor din uz.. 

   

  6.11 Consiliul Judeţean Alba  poate deţine documente care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional 

al României şi după expirarea termenului de depunere, dacă sunt necesare în desfăşurarea activităţii sale, 

pe baza aprobării  şefului Serviciilor Judeţene Alba a Arhivelor Naţionale, în condiţiile respectării 

prevederilor Legii nr. 16/1994 a Arhivelor Naţionale .  

 

VII. DISPOZIŢII FINALE  

7.1. Personalul care se ocupă de arhivă trebuie să cunoască şi să respecte Normele de Securitate şi 

Sănătate în Muncă , participând periodic la instruire. 

 7.2. Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare a arhivei intră în vigoare la data aprobării lui de 

către Preşedintele Consiliului Judeţean Alba. 

 7.3. Anexele nr. 1-12, fac parte din prezentul regulament. 
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Anexa nr. 1 

 

      Aprob                                                                                                              Se confirmă 

           PREŞEDINTE                                                                                şef SERVICIU JUDETEAN ALBA AL ARHIVELOR NAŢIONALE 

  Consiliul Judeţean Alba                                                                                               

NOMENCLATORUL ARHIVISTIC 

Aprobat prin DISPOZIŢIA  nr. …… din ………… 

 

Direcţia          Serviciile                   Denumirea dosarului                                   Termenul                                  Obs 

                                (    conţinutul pe scurt al                                       de păstrare 

                                  al problemelor la care 

                                                                               se referă 

_______________________________________________________________________________________________________________________  

I. Direcţia      A. Serviciul                                             1. _________________________      Permanent 

                  Secretariat                                              2. _________________________       50 ani 

                                                            3. _________________________       5 ani 

      B. Serviciul                                              1. _________________________      Permanent      

      Administrativ                                  2. _______________ __________     10 ani 

                                                 3. _________________________      5 ani        

    

NOMENCLATOR AL DOSARELOR (arhivistic) este un Instrument de lucru în arhiva unei instituţii, constând dintr-o listă sistematică a tuturor categoriilor de 

documente, create în decursul unui an, grupate pe compartimente, potrivit schemei de organizare a instituţiei respective (organigrama), iar în cadrul acestora pe probleme 

şi pe termene de păstrare.  

Nomenclatorul serveşte : 

1) registraturii pentru clasarea documentelor potrivit problemei pe care o conţine şi are scopul de a pune ordine în constituirea arhivei curente la nivelul fiecărei instanţe 

şi a fiecărui compartiment de muncă. Se completează indicativul dosarului  după nomenclator : 

a) În registrul de general  de dosare ( general electronic) în ultima rubrică 

b) Pe coperta dosarului (în partea de jos) 

 

2) la selecţionarea dosarelor 

Nomenclatorul este întocmit de fiecare instituţie şi se modifică ori de câte ori este nevoie.  

 

 

 



  

170 

Anexa nr. 1a 

(Compartimentul)                                                                                                                                                              

...................................... 

Nr.         din ............ 

Dos. 

CĂTRE 

 

_____________________________ 

(Direcţia, Serviciul, Biroul,Compartimentul de muncă) 

 

 

 

 

 În conformitate cu prevederile art. 8 şi 29 din Legea nr. 16/1996 (Legea Arhivelor Naţionale) şi 

art.10-15 din Instrucţiunile privin activitatea de arhivă vă rugăm ca până la data de ............................ să 

faceţi propuneri pentru întocmirea noului Nomenclator arhivistic. Pentru întocmirea corespunzătoare a 

nomenclatorului, şi pentru efectuarea de propuneri de termene de păstrare corespunzătoare, anexat vă 

trimitem modelul Anexă nr. 1 din Legea Arhivelor Naţionale şi vechiul Nomenclator arhivistic, lista 

orientativă cu principalele categorii de documente permanente, şi extrase din Monitorul Oficial 

cuprinzând legislaţia din ultimii ani (Legea contabilităţii, Legea contenciosului administrativ, Legea 

Arhivelor Naţionale, Regulamentul de organizare si funcţionare a arhivei Consiliului Judeţean Alba) cu 

ajutorul cărora  să stabiliţi noile termene de păstrare a documentelor. 

 

           Inspector de specialitate (compartimentului) 
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Anexa nr. 2  

 

(denumirea creatorului)                     

____________________ 

(denumirea compartimentului) 

 

INVENTAR PE ANUL............ 

pentru documentele care se păstrează.......... 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nr.                 Ind. dos                        Conţinutul pe scurt al dosarului                              Datele                        Nr.                                      Obs 

crt.                                                                                                                                       extreme                     filelor 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________Prezentul inventar format din..... file conţine ……….. dosare, registre, condici 

Dosarele de la nr. crt. ……..  au fost lăsate la ………………   nefiind încheiate 

La preluare au lipsit dosarele de la nr. crt. …………. 

Astăzi, ..............,    s-au preluat ............                              dosare. 

 

                                Am predat,                                                                                                                                  Am primit, 
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Anexa nr. 3  

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

PROCES – VERBAL 

de predare-preluare a documentelor 

 

 

Azi, ……………….. subsemnaţii 

……………………………………………......................................................................................... 

delegaţi ai compartimentului ………………………..……………………... si 

……………………...................................................... 

arhivarul instituţiei ……..………………. Am procedat primul la predarea şi al doilea la preluarea 

documentelor create în perioada …………. ……………………………….de către serviciul menţionat, în 

cantitate de …………… dosare. 

Predarea-preluarea s-a făcut pe baza inventarelor anexate, cuprinzând ……… pagini dactilografiate, 

conform dispozitiilor legale. 

 

 

             Am predat,                                                                  

Am primit, 
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                                                                                                                                                                        Anexa nr. 4 

 

 

REGISTRU DE EVIDENŢĂ CURENTĂ A INTRĂRILOR-IEŞIRILOR UNITĂŢILOR ARHIVISTICE 

Anexa nr. 4 Legea 16/1996 

 

Preluări (Intrări) Ieşiri 

Nr. 

Crt 

Data 

intrării 

Denumirea 

emitentului 

Denumirea 

inventarului 

Datele 

extreme 

ale doc. 

Nr. u.a. 

după 

inventar 

Nr. u.a. 

primite 

efectiv 

Nr. u.a. 

rămase 

la 

compart. 

şi depuse 

ulterior 

Totalul u.a. 

existente 

efectiv după 

toate 

inventarele 

Data 

ieşirii 

Unde s-

au 

predate 

doc. 

Denumirea 

actului de 

predare, 

nr. şi data 

Total 

u.a. 

ieşite 

Total u.a. 

rămase în 

arhivă 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

              

              

 

NOTĂ: 

1. numărul de ordine al inventarului 

2. Data preluării unităţilor arhivistice (u.a.) din inventarul respective 

4. Se va scrie felul inventarului (Inventar P, inventar 50 ani, inventar 10 ani ş.a.m.d.) 

6. Numărul total al u.a. din inventarul respective 

10. Data scoaterii u.a. din evidenţă 

11. Denumirea instituţiei, societatii către care s-a făcut predarea  (Arhivele Naţionale, unităţi de colectare a hârtiei 

12. Denumirea, numărul de înregistrare şi data actului pe baza căruia au fost scoase documentele din evidenţă (Confirmarea Arhivelor Naţionale pentru selecţionare, 

process-verbal de predare-preluare etc) 
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Anexa nr. 5  

ROMÂNIA 

JUDETUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

PROCES-VERBAL Nr. ….
1 

 

Comisia de selecţionare, numită prin Ordinul (Decizia) nr. …. din ….
2 

, selecţionând în şedinţele din 

……….
3 
documentele din anii ……..

4 
 avizează ca documentele (dosarele) menţionate mai jos pentru care 

în inventare (registre generale de dosare sau registre de intrare-ieşire) s-a făcut menţiunea « M » 

(maculatură) sau « S » (selecţionare)
5
, să fie înlăturate ca nefolositoare, expirându-le termenele de 

păstrare prevăzute în nomenclatorul autorităţii. 

 

     Preşedinte,                                             Membri                                      

Secretar 

 

     Numele şi prenumele                                                       Numele şi prenumele                                        

Numele şi prenumele 

 

     Funcţia                                                                              Funcţia                                       

Funcţia 

 

     Semnătura                                               Semnătura                                                          

Semnătura 

 

1) Procesele verbale se numerotează, peste ani, în continuare, în funcţie de numărul selecţionărilor 

din fond, începând cu nr. 1 

2) Data când a fost emis ordinul (decizia) 

3) Perioada în care a fost făcută selecţionarea (data începerii şi încheierii) 

4) Anii extremi (primul şi ultimul an al perioadei selecţionate) 

5) Se vor trece nr. dosarelor sau documentelor propuse pentru selecţionare (în ordinea din inventar 

sau din registrele de intrare-ieşire) 

 

 

 

 

ARHIVĂ : 

Ind. dos nomenclator:   
(se trece prin parcurgerea nomenclatorului = la înregistrare sau alte operaţiuni) 

Termen de păstrare: P  

(se trece la înregistrarea în Registru general de dosare (electronic) 

Nr. Inventar: (după inventariere) 
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                                                          Anexa nr. 6  

 

 

 

PROCES- VERBAL 

 

Predare-preluare din _____________________________________ 

      (anul, luna, ziua) 

 

 Subsemnaţii ________________________ din partea 

__________________________________________________________ 

şi ___________________________ din partea 

_____________________________________________________________________ 

am procedat, primul la predarea şi al doilea la preluarea 

_____________________________________________________________ 

anii extremi ______________________ însumând _____________ u.a. şi ________________ m. l. 

 Totodată, s-au predat şi preluat ___________________ 

 În timpul verificării nu au fost găsite următoarele __________ u. a. 

 Prezentul proces-verbal cuprinde _______ file şi s-a încheiat în două exemplare. 

 

 

                                  Am predat,                               

Am primit 

 



  

176 

                          

                                                                                                                                                                              Anexa nr. 7 

(Clădirea) 

(Nr. depozit) 

 

 

GHID TOPOGRAFIC 

 

Nr. 

Crt. 

Denumirea fondului, 

compartimentului 

Anii  

extremi 

Cantitatea Raftul nr. Poliţa 

Nr. 

Numărului 

fondului 

Numărul 

inventarului 

   ml u.a.     

1 2 3 4 5 6 7 9 9 

         

         

         

 

 

 

                                                                                                                                                                                      Anexa nr. 8 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDETEAN 

 

REGISTRU DE DEPOZIT 

 

 

Nr. crt Denumirea fondului, 

compartimentului 

Cota 

u.a. 

Scopul scoaterii 

din depozit 

Numele 

solicitantului 

funcţia 

Data scoaterii 

u.a.; semnătura 

solicitantului 

Data restituirii 

u.a.; semnătura 

arhivarului 

Obs. 
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  Anexa nr. 9 

 

 

FIŞA DE CONTROL 

 

 

 

  FONDUL      ___________________________________________ 

  COLECŢIA 

   

COMPARTIMENTUL ___________________________________ 

   

 

NR.INVENTAR__________________________________________ 

   

ANUL___________________________________________________ 

   

NUMELE ŞI PRENUMELE SOLICITANTULUI__________________ 

   

DATA ____________________________________________________ 
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 Anexa nr. 10 

Către 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

 

Domnule Preşedinte, 

 

 

Subsemnatul(a)…………………………………………..,domiciliat  

…în………………...,str……………………nr.…scara……ap………,telefon….……...e/mail…………....

.formulez prezenta cerere prin care vă solicit să îmi eliberaţi o copie după documentul 

…………………………………..nr………..din anul…………… din arhiva Consiliului Judeţean Alba cu 

privire 

 la……………………………………………………………………………… 

Vă mulţumesc. 

 

Data…………..     Semnătura 

 

                                                                                                                                                         Anexa nr. 

11  

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

CERERE PENTRU CONSULTARE ŞI UTILIZARE  

TEMPORARĂ A DOCUMENTELOR DIN ARHIVĂ  

 

Direcţia: 

Structura organizatorică a CJA care cere acces la cercetare  documente din arhivă 

 

Aprobat, 

DIRECTOR EXECUTIV 

  

 

Stimată  doamnă /stimate domnule, 

 

                Subsemnatul……………………….., funcţia………………………….. în cadrul 

…………..………………….vă solicit aprobarea de a consulta documentul cu  privire 

la………………………..de care am nevoie în scop profesional.  

Scopul consultării acestui document este……………………………………………. 

Menţionez că mă oblig să păstrez confidenţialitatea tuturor informaţiilor conţinute în respectivul 

document şi să îl returnez arhivei în maximum 10 zile începând cu data primirii acestuia pentru 

consultare. 

În cazul pierderii sau deteriorării documentului în cauză sau al depăşirii termenului limită pentru 

returnare, admit că voi fi pasibil de sancţiunile aplicabile în aceste cazuri. 

De asemenea, voi fi răspunzător în cazul în care se va dovedi că am furnizat unor terţe persoane 

neautorizate informaţii confidenţiale conţinute în documentul solicitat pentru consultare. 

 

Cu stimă , 

 

Funcţia/ numele şi semnătura 

Data……….. 
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Anexa nr. 12 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

REGISTRUL DE INTRARE-IEŞIRE 

 solicitări şi soluţionări petiţii/ cereri  

cercetare si utilizare temporară documente din arhiva  

 

 

Nr.                  Data înregistrării            Nr. dos /data/ T.P.                    Emitentul                     Conţinutul                        Modul de rezolvare           

înreg./ nr.        anul  luna ziua                    doc. solicitat 

registratura                                                   an  luna zi 

 generală                                        

                                                                           

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

1                         2                                                3                                            4                                          5                                             6               

 

                            

 

   

 

 

 

Întocmit,  

Director executiv, 

Liliana Negruţ 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

cu privire la încetarea exercitării cu caracter temporar a funcţiei de manager interimar  

al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, de către doamna Virginia GOMBOȘ 

 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 2166 din 2 februarie 2018 al Biroului resurse umane cu privire la 

încetarea exercitării cu caracter temporar a funcţiei de manager interimar al Spitalului de 

Pneumoftiziologie Aiud, de către doamna Virginia GOMBOȘ. 

Ţinând cont de  prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 530/3 

august 2017 cu privire numirea doamnei Virginia GOMBOȘ, în funcția de manager interimar al 

Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. a şi lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 177 alin. 5 și alin. 6 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, emit prezenta  

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

Art. 1. Încetează exercitarea cu caracter temporar a funcţiei de manager interimar al Spitalului de 

Pneumoftiziologie Aiud, de către doamna Virginia GOMBOȘ - medic primar, începând cu data de 4 

februarie 2018. 

Art. 2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată în condiţiile şi în termenele prevăzute de art. 266-

275 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, doamnei Virginia 

GOMBOȘ, Direcţiei juridică şi relaţii publice şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

               Avizat pentru legalitate, 

              PREŞEDINTE,        SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                 Ion DUMITREL                             Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 18 

Alba Iulia, 2 februarie 2018 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

cu privire la încetarea exercitării cu caracter temporar a funcţiei de director medical interimar al 

Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, de către domnul Cristian RUGEANU 

 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 2164  din 2 februarie 2018 al Biroului resurse umane cu privire la 

încetarea exercitării cu caracter temporar a funcţiei de director medical interimar al Spitalului de 

Pneumoftiziologie Aiud, de către domnul Cristian RUGEANU.  

Ţinând cont de  prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 531/3 

august 2017 cu privire numirea domnului Cristian RUGEANU, în funcția de director medical  interimar 

al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. a şi lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 177 alin 5 și alin. 6 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, emit prezenta  

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

Art. 1. Încetează exercitarea cu caracter temporar a funcţiei de director medical interimar al 

Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, de către domnul Cristian RUGEANU - medic primar, începând 

cu data de 4 februarie 2018,. 

Art. 2. Prezenta dispoziţie poate fi contestată în condiţiile şi în termenele prevăzute de art. 266-

275 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, domnului Cristian 

RUGEANU, Direcţiei juridică şi relaţii publice şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                Avizat pentru legalitate, 

              PREŞEDINTE,        SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                 Ion DUMITREL                             Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 19 

Alba Iulia, 2 februarie 2018 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 10/22 ianuarie 2018 cu 

privire la aprobarea componenţei Comisiei de concurs la concursul organizat în data de 23 

ianuarie 2018 pentru ocuparea a  unui post vacant de medic specialist confirmat în specialitatea 

cardiologie la Secţia Cardiologie din cadrul 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând: 

- referatul nr. 2253 din 5 februarie 2018 al Biroului resurse umane cu privire la înlocuirea 

secretarul comisiei de concurs la concursul pentru ocuparea postului vacant de medic specialist confirmat 

în specialitatea cardiologie la Secţia Cardiologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 

concurs reprogramat pentru data de 6 februarie 2018; 

- adresa nr. 1751/1 februarie 2018 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 2064/1 februarie 2018; 

Luând în considerare prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 10/22 

ianuarie 2018 cu privire la aprobarea componenţei Comisiei de concurs la concursul organizat în data 

de 23 ianuarie 2018 pentru ocuparea a unui post vacant de medic specialist confirmat în specialitatea 

cardiologie la Secţia Cardiologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. a şi lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 7 alin. 1 lit. a, alin. 6 şi art. 9 alin. 2 din Metodologia privind organizarea concursurilor 

de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile 

sanitare publice, a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile 

sanitare publice fără paturi, respective a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, 

aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii  nr. 869 din 9 iulie 2015. 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, emit prezenta  

 

DISPOZIŢIE 

 

Articol unic 

Aprob înlocuirea domnului dr. Ionuţ OŢEL – medic specialist, Spitalul Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia, secretar în cadrul Comisiei de concurs la concursul pentru ocuparea postului vacant de medic 

specialist confirmat în specialitatea cardiologie la Secţia Cardiologie din cadrul Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia, concurs reprogramat pentru data de 6 februarie 2018, cu domnul dr. Viktor 

TELEVCA – medic specialist Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Comisiei de concurs, 

Direcţiei juridică şi relaţii publice şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba.  

                               Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE,          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

      ION DUMITREL              Vasile BUMBU   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

D I S P OZ I Ţ I E 

privind constituirea Comisiei de negociere a valorilor indicatorilor de performanţă a activităţii 

managerului Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud  

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

  Analizând referatul nr. 2191 din 2 februarie 2018 al Biroului resurse umane cu privire la 

desemnarea Comisiei de negociere a valorilor indicatorilor de performanţă a activităţii managerului 

Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud pe perioada 2018 – 2021; 

    Luând în considerare prevederile: 

      -  Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 5/8 ianuarie 2014 privind stabilirea 

criteriilor de performanţă specifici în baza cărora se va desfăşura negocierea contractelor de 

management şi aprobarea Regulamentului de evaluare a activităţii managerilor unităţilor medicale din 

subordinea Consiliului Judeţean Alba. 

     -  Hotărârii nr. 1 din 2 februarie 2018 a Consiliului de Administraţie al Spitalului de 

Pneumoftiziologie Aiud cu privire validarea rezultatelor concursului organizat pentru ocuparea funcției 

de manager, înregistrată cu nr. 2182  din 2 februarie 2018 la registratura Consiliului Judeţean Alba; 

  Având în vedere prevederile: 

 -  art. 104 alin. 1 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

 - art. 176 alin. 4 și alin. 7 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

 - Ordinului nr. 1384/2010 al ministrului sănătății privind aprobarea modelului-cadru al 

contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului 

public, cu modificările şi completările ulterioare; 

      În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

 

 Art. 1. Desemnez Comisia de negociere a valorilor indicatorilor de performanţă a activităţii 

managerului Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud pe perioada 2018 – 2021, în următoarea componenţă: 

    Președinte: Dumitru FULEA – Vicepreşedinte - delegat cu exercitarea atribuțiilor privind 

coordonarea Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud; 

Membrii:   Marian Florin AITAI - director executiv - Direcția dezvoltare si bugete; 

     Horaţiu Zaharia SUCIU - şef birou - Biroul resurse umane; 

  Secretarul comisiei: Rodica Ramona BĂLŢAT – consilier - Biroul resurse umane.  

 Art. 2. Comisia va negocia cu persoana declarată „admis” la concursul pentru ocuparea postului de 

manager, valorile indicatorilor de performanţă, valabile până la aprobarea prin ordin al ministrului 

sănătăţii a valorilor optime ale indicatorilor de performanţă ai activităţii spitalului. 

 Art. 3. Valorile indicatorilor de performanţă negociate potrivit art. 2, vor fi supuse asumării de 

persoana declarată „admis” la concursul pentru ocuparea postului de manager, prin contract de 

management. 

 Art. 4. Începând cu data emiterii prezentei dispoziţii prevederile Dispoziției Președintelui 

Consiliului Județean Alba nr. 175/31 ianuarie 2017 îşi încetează aplicabilitatea. 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi relaţii publice şi 

Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, în conformitate 

cu prevederile art. 106 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare.  

                   Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

      ION DUMITREL              Vasile BUMBU   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

D I S P O Z I Ţ I E 

cu privire la numirea doamnei Vieru Noiela Cristina  

în funcţia de manager al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând: 

- referatul nr. 2564 din 7 februarie 2018 al Biroului resurse umane cu privire la numirea doamnei 

Vieru Noiela Cristina în funcţia de manager al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud. 

- Hotărârea nr. 1 din 2 februarie 2018 a Consiliului de administraţie al Spitalului de 

Pneumoftiziologie Aiud cu privire la numirea doamnei Vieru Noiela Cristina în funcţia de manager al 

Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, înregistrată cu nr. 2182 din 2 februarie 2018 la registratura 

Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare prevederile art. 24 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a 

concursului pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia şi Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, aprobat prin Dispoziţia Preşedintele Consiliului Judeţean 

Alba nr. 231/24 martie 2017. 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. a şi lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 177 alin. 2 și art. 179 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 

modificările şi completările ulterioare  

- Ordinului nr. 1384 din 4 noiembrie 2010 al ministrului sănătăţii privind aprobarea 

modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii 

managerului spitalului public, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, emite prezenta  

 

DISPOZIŢIE 

 

Art. 1. Numesc, pe doamna Noiela Cristina VIERU, începând cu data de 9 februarie 2018, pe 

funcția de manager al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud – instituţie publică aflată în subordinea 

Consiliului Judeţean Alba. 

Art. 2. Durata contractului, drepturile, obligaţiile şi incompatibilităţile managerului Spitalului de 

Pneumoftiziologie Aiud sunt stabilite prin contractul de management  nr. 2589 din 8 februarie 2018. 

Art. 3. Biroul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba va 

efectua toate demersurile necesare pentru încheierea, semnarea, înregistrarea, comunicarea și urmărirea 

contractului de management. 

Art. 4. Prezenta dispoziţie poate fi contestată în condiţiile şi în termenele prevăzute de Legea nr. 

53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările si completările ulterioare. 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Consiliului de administrație al Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, 

doamnei Vieru Noiela Cristina, Direcţiei juridice şi relaţii publice şi Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, în conformitate cu prevederile art. 106 din Legea 

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

 

 

                 Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL              Vasile BUMBU  
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

DISPOZIȚIE 

privind aprobarea Regulamentului cu privire la primirea, înregistrarea, redactarea, semnarea, 

aplicarea sigiliului/ştampilei, utilizarea parafelor, expedierea corespondenţei, precum şi 

constituirea arhivei în cadrul structurilor aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

 

 Președintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 2581/8 februarie 2018 întocmit de Direcția juridică și relații publice din 

cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Județean Alba privind aprobarea Regulamentului 

cu privire la primirea, înregistrarea, rezolvarea, redactarea, semnarea, aplicarea sigiliului/ştampilei, 

utilizarea parafelor, expedierea corespondenţei, precum şi constituirea arhivei în cadrul structurilor 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 364 din 14 decembrie 

2017 privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de 

organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 103 alin. 1, art. 104 alin. 1 lit. a, art. 104 alin. 1 lit. f și art. 128 din Legea nr. 215/2001 a 

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

- Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea  imnului naţional şi 

folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice; 

- Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare 

- Legii nr. 554/2001 privind liberul acces la informații clasificate, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată; 

- Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ,  cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- O.G. nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către 

autoritățile administrației publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1157/2001 pentru aprobarea normelor privind arborarea drapelului României, 

intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 

privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor 

clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 175/2008 privind stabilirea modelelor Registrului declarațiilor de avere și Registrului 

declarațiilor de interese; 

- H.G. nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul 

Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a 

proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării; 

- Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea 

Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Instrucţiunilor privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente aprobate 

de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217/2 mai 1996; 

- Normele metodologice din 27 septembrie 2013 privind aplicarea unor dispoziţii ale Legii 

Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 emise de ministrul afacerilor interne; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, emit prezenta 
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DISPOZIŢIE 

   

Art. 1. Aprob Regulamentul cu privire la primirea, înregistrarea, rezolvarea, redactarea, 

semnarea, aplicarea sigiliului/ştampilei, utilizarea parafelor, expedierea corespondenţei, precum şi 

constituirea arhivei în cadrul structurilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

Art. 2. Prevederile Regulamentului cu privire la primirea, înregistrarea, rezolvarea, redactarea, 

semnarea, aplicarea sigiliului/ştampilei, utilizarea parafelor, expedierea corespondenţei, precum şi 

constituirea arhivei în cadrul structurilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba – 

anexă a prezentei dispoziții vor fi aduse la cunoştinţa personalului aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba prin intermediul Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

Art. 3. Regulamentul cu privire la primirea, înregistrarea, rezolvarea, redactarea, semnarea, 

aplicarea sigiliului/ştampilei, utilizarea parafelor, expedierea corespondenţei, precum şi constituirea 

arhivei în cadrul structurilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba – anexă a 

prezentei dispoziții, intră în vigoare începând cu data de 12 februarie 2018. 

 Art. 4. Pe baza prevederilor cuprinse în Regulamentul cu privire la primirea, înregistrarea, 

rezolvarea, redactarea, semnarea, aplicarea sigiliului/ştampilei, utilizarea parafelor, expedierea 

corespondenţei, precum şi constituirea arhivei în cadrul structurilor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba – anexă a prezentei dispoziții vor fi actualizate/redactate proceduri 

operaționale în conformitate cu dispozițiile Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400 din 12 

iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 Art. 5. Regulamentul cu privire la primirea, înregistrarea, redactarea, semnarea, aplicarea 

sigiliului/ştampilei, utilizarea parafelor, expedierea corespondenţei, precum şi constituirea arhivei în 

cadrul structurilor aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba aprobat prin Dispoziția 

Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 849 din 29 decembrie 2017, precum și alte dispoziții 

contrare, își încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei dispoziţii. 

 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, funcţionarilor publici și 

personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba prin 

intermediul Biroului resurse umane, Direcției juridică și relații publice, Direcției dezvoltare și bugete, 

Direcției gestionarea patrimoniului, Direcției amenajarea teritoriului și urbanism și Biroului resurse 

umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE        SECRETARUL JUDEŢULUI, 

     ION DUMITREL           Vasile BUMBU  
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Anexă la Dispoziția Președintelui Consiliului  

Județean Alba nr. 24/8 februarie 2018 

   

      

R E G U L A M E N T 

cu privire la  primirea, înregistrarea, rezolvarea, redactarea, semnarea, 

aplicarea sigiliului/ştampilei, utilizarea parafelor, expedierea corespondenţei, 

precum şi constituirea arhivei în cadrul structurilor 

 aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

 

 

CAPITOLUL  I Dispoziţii generale 

    

   Art. 1. (1) Prezentul regulament stabileşte regulile procedurale minimale aplicabile cu privire la  

primirea, înregistrarea, rezolvarea, redactarea, semnarea, aplicarea sigiliului/ştampilei, utilizarea 

parafelor, expedierea corespondenţei, precum şi constituirea arhivei în cadrul structurilor aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

    (2) Regulamentul are drept scop: 

   a.) să sporească gradul de responsabilitate a funcționarului public/personalului contractual din 

cadrul structurilor aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba față de fundamentarea actului 

decizional; 

   b.) să implice participarea activă a funcționarului public/personalului contractual din cadrul 

structurilor aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba în procesul de luare a deciziilor 

administrative şi în procesul de elaborare a actelor administrative, precum și față de soluționarea, în 

concordanță cu prevederile legale în vigoare, a solicitărilor adresate Consiliului Județean Alba de către 

cetățeni; 

   c.) să sporească gradul de transparenţă la nivelul structurilor aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba; 

Art. 2.  În sensul prezentului regulament, termenii de mai jos au următorul înțeles: 

a.) prin act administrativ se înțelege actul unilateral cu caracter individual sau normativ 

adoptat/emis de Consiliul Județean Alba/președintele sau vicepreședinții Consiliului Județean Alba, în 

regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă 

naştere, modifică sau stinge raporturi juridice; sunt asimilate actelor administrative şi contractele 

încheiate de Consiliul Judeţean Alba care au ca obiect punerea în valoare a bunurilor proprietate publică a 

Judeţului Alba, executarea lucrărilor de interes public, prestarea serviciilor publice, achiziţiile publice; 

b.) prin adeverință se înţelege documentul prin care se atestă un drept sau un fapt; 

c.) prin arhivă  se înțelege totalitatea documentelor, indiferent de forma, suportul şi metoda de 

inscripţionare, create şi deţinute de-a lungul timpului de către Consiliul Județean Alba în exerciţiul 

activităţii sale, precum şi de orice persoană fizică, în decursul existenţei acesteia; 

d.) prin certificat se înţelege documentul prin care se confirmă exactitatea sau realitatea unui fapt 

ori se atestă o anumită calitate în vederea valorificarii anumitor drepturi de către persoana care solicită 

eliberarea acestuia; 

e.) prin depozit de arhivă se înțelege spaţiul special amenajat pentru păstrarea, conservarea şi 

protejarea arhivei; 

f.) prin dispoziție a președintelui consiliului județean se înțelege actul administrativ emis de 

președintele Consiliului Județean Alba, în exercitarea atribuțiilor de serviciu și a prerogativelor stabilite 

de actele normative în vigoare; 

 g.) prin document se înțelege o informaţie înregistrată pe orice fel de suport, creată sau primită, 

păstrată  sau arhivată de către Consiliul Județean Alba; 

h.) prin hotărâre a consiliului județean se înțelege actul administrativ de autoritate adoptat de 

Consiliul Județean Alba, în calitate de autoritate deliberativă; 

i.) prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau 

rezultă din activităţile Consiliului Județean Alba/aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, 

indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei; 

j.) prin informaţie cu privire la datele personale se înţelege orice informaţie privind o persoană 

fizică identificată sau identificabilă; 

 k.) prin minută se înţelege documentul scris în care se consemneazã în rezumat punctele de 

vedere exprimate de participanţi la o şedinţã publică sau la o dezbatere publică; 

l.) prin nomenclator arhivistic se înțelege instrumentul de lucru utilizat la constituirea unităţilor 

arhivistice pe structuri organizatorice, pe probleme şi termene de păstrare; 
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m.) prin petiție se înţelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori 

prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa Consiliului 

Județean Alba; 

n.) prin plângere prealabilă se înţelege cererea prin care se solicită Consiliului Judeţean Alba 

reexaminarea unui act administrativ cu caracter individual sau normativ, în sensul revocării sau 

modificării acestuia; 

 o.) prin selecţionare se înțelege operaţiunea de eliminare a unităţilor arhivistice/documentelor 

dintr-un fond arhivistic, atunci când termenele de păstrare au expirat; 

 p.) prin structură a aparatului de specialitate se înţelege direcţia, serviciul, biroul, compartimentul 

ca părţi componente ale aparatului de specialitate ale Consiliului Judeţean aşa cum au fost aprobate prin 

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba.  

 Art. 3. (1) Circuitul documentelor în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba 

se face pe baza Condicii de predare-primire constituită la nivelul fiecărei structuri de specialitate, prin 

grija șefilor structurilor aparatului de specialitate, cărora le revine și obligația de a coordona și urmări 

rezolvarea lucrărilor repartizate în termenul prevăzut de conducerea Consiliului Județean Alba, sau în 

lipsa unui termen stabilit de conducere, în termenul prevăzut de actele normative în vigoare. 

  (2) Gestionarea documentelor intrate și ieșite se face prin intermediul Compartimentului 

registratură, arhivă și Monitorul oficial, respectiv al Compartimentului administraţie publică, relaţii 

publice ATOP şi transparenţă decizională, ambele compartimente din cadrul Direcţiei juridică şi relaţii 

publice  

 Art. 4. În cazul în care reglementările cuprinse în actele normative în vigoare sunt mai favorabile, 

mai eficiente sau suplimentare faţă de prevederile prezentului regulament, vor fi aplicate  prevederile 

înscrise în actele normative respective. 

 

CAPITOLUL  II   Primirea, înregistrarea, evidenţa documentelor şi evidenţa registrelor 
 

 Art. 5. (1) Corespondenţa primită, întocmită şi expediată se înregistrează în Registratura generală 

a Consiliului Judeţean Alba, cronologic, în ordinea primirii, creării  sau expedierii ei. 

  (2)  Faxurile, mesajele electronice şi alte documente primite la secretariatele conducerii 

Consiliului Judeţean Alba sau la nivelul compartimentelor se prezintă obligatoriu pentru a fi înregistrate. 

  (3)  În Registratura generală a Consiliului Judeţean Alba sunt înregistrate şi toate 

documentele cu caracter intern sau care urmează a fi expediate, redactate din oficiu sau drept răspuns la 

cereri, petiţii, solicitări, adrese, primite din partea unor persoane fizice sau juridice, instituţii sau autorităţi 

publice. 

  (4)  Evidenţa documentelor înregistrate în Registratura generală a Consiliului Judeţean 

Alba se ţine în format scris, pe hârtie.  

  (5)  În cazul utilizării unui sistem informatic de înregistrare a documentelor, la începutul 

fiecărei zi lucrătoare va fi imprimată pe hârtie lista care cuprinde documentele înregistrate în ziua 

anterioară (în ziua de luni a săptămânii sau prima zi lucrătoare după zile declarate libere urmând a fi  

imprimate liste şi pentru zilele de sâmbătă sau duminică ori zilele nelucrătoare - numai dacă în aceste zile 

au fost înregistrate documente).  

  (6)  Fac excepţie de la regula prevăzută la alin. 1 şi alin. 2, urmând a fi înregistrate în 

evidenţe separate:  

a.) hotărârile adoptate de Consiliul Judeţean Alba; 

b.) dispoziţiile emise de preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 

c.) documentele care au atribuit un nivel de clasificare; 

d.)  corespondenţa care prezintă pe plic, ori în interiorul acesteia, una din menţiunile: secret de 

serviciu, secret, strict secret, strict secret de importanţă deosebită; 

e.) certificatele urbanism; 

f.) autorizaţiile de construire/desfiinţare; 

g.) declaraţiile de avere şi de interese pentru consilierii județeni, funcţionarii publici şi personalul 

contractual cu funcţii de conducere din cadrul aparatului de specialitate; 

h.) procesele verbale ale şedinţelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Alba; 

i.) documentele care se  înregistrează  separat în  registre, centralizatoare, condici, borderouri 

create ca instrumente de lucru. 

Art. 6. (1) Toate documentele adresate Consiliului Judeţean Alba de persoane fizice sau juridice, 

de alte instituții ori autorități ale administrației publice primite personal, prin poșta, prin fax sau prin e-

mail sunt prezentate şi se înregistrează la Registratura generală. 

  (2) Înregistrarea documentelor se efectuează cronologic, în ordinea primirii lor.  

  (3) Înregistrarea documentelor se efectuează pe ani calendaristici, începând cu data de l 

ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an. 
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  (4) Înregistrarea se face cronologic în ordinea primirii sau emiterii decumentelor, fără a fi 

păstrate rânduri sau spații libere. 

  (5) Documentele pentru care există stabilită o altă formă legală de evidență, se 

înregistrează și conform regulilor de ținere a evidențelor respective.  

  (6) La înregistrarea documentelor vor fi completate următoarele rubrici: 

 - numărul de înregistrare (în cazul înregistrării printr-un program informatic se adaugă din oficiu, 

după completarea tuturor rubricilor/câmpurilor); 

 - data înregistrării (în cazul înregistrării printr-un program informatic se adaugă din oficiu după 

completarea tuturor rubricilor/câmpurilor); 

 - emitentul (proveniența); 

 - cod unic de înregistrare – în cazul persoanelor juridice; 

 - numărul şi data documentului, conform înregistrării efectuate de emitent; 

 - adresa emitentului: județ, localitate, stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, cod poștal, 

sectorul – în cazul municipiului București); 

 - numărul de telefon/fax al emitentului; 

 - tipul documentului; 

 - numărul filelor documentului; 

 - cuprinsul/conţinutul documentului în rezumat; 

 - numărul anexelor; 

 - numărul de înregistrare al documentului la care se conexează – dacă este cazul; 

 - observații. 

  (7) Documentele care se referă la aceeaşi problemă se conexează la primul document 

înregistrat; în dreptul fiecărui document conexat se trece, în rubrica corespunzătoare, numărul de 

înregistrare al documentului la care se face conexarea.  

  (8) Funcționarul public care efectuează operațiunea de înregistrare în Registratura 

generală are obligația ca, după înregistrarea documentelor primite personal, să informeze persoana care-i 

predă documentul cu privire la numărul de înregistrare acordat documentului respectiv. 

(9) Funcționarul public care are atribuții de efectuare a operațiunilor de înregistrare a 

documentelor în Registratura generală va semna pentru primirea documentelor externe în conformitate cu 

solicitările persoanei care predă documentul (curier poştal, agent procedural etc.), pe documentele 

specifice şi, dacă se cere aplicarea ştampilei, va aplica parafa cu menţiunea „JUDEŢUL ALBA - 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA - Intrat nr. ............ – anul ...... luna ..... ziua ..... .”. 

 Art. 7. (1) În cazul în care documentul supus înregistrării nu conține toate datele la care s-a făcut 

trimitere în art. 6 alin. 6 (de exemplu cod unic de înregistrare – în cazul persoanelor juridice și numărul 

de telefon/fax al emitentului), rubricile respective vor rămâne necompletate. 

  (2) La rubrica emitentul (proveniența) nu vor fi făcute prescurtări. În cazul serviciilor 

publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale 

organizate la nivel local va fi înscrisă doar denumirea instituției la nivel local, fără a mai fi înscris 

ministerul/organul administrației publice centrale. 

 Art. 8.  (1) Corespondenţa poate fi depusă la registratura generală personal, prin poştă, prin 

curier, fax sau e-mail, în timpul programului de lucru, şi se preia de către persoana care are atribuţii 

privind înregistrarea documentelor în registratura generală, iar corespondenţa primită prin poşta militară 

(cu excepția documentelor clasificate) se preia de persoana care efectuează lucrările de secretariat la 

Cabinetul Preşedintelui Consiliului Județean Alba. 

  (2) Persoana care are atribuţii privind înregistrarea documentelor în Registratura generală 

va proceda la înregistrarea corespondenţei primite, cu excepția corespondenței primite prin poșta militară 

care va fi înregistrată de persoana care efectuează lucrările de secretariat la Cabinetul Preşedintelui 

Consiliului Județean Alba. Persoana care efectuează lucrările de secretariat la Cabinetul Preşedintelui 

Consiliului Județean Alba va proceda la înregistrarea corespondenţei primite prin poşta militară în 

„Registrul privind corespondenţa expediată/intrată prin Poşta Militară”, iar ulterior va efectua operațiunea 

de înregistrare și în sistemul informatic de înregistrare a documentelor. 

  (3) Pentru valabilitatea înregistrării, pe fiecare document primit persoana desemnată 

aplică, în colţul din dreapta sus, parafa de înregistrare, completează numărul de înregistrare, data 

înregistrării (ziua, luna, anul) şi se semnează.  În cazul în care corespondenţa se compune din mai multe 

file, parafa se aplică doar pe prima filă, urmând să fie efectuată mențiunea numărului de file, în partea 

dreaptă a parafei.  

  (4) Când corespondența înregistrată are atașate anexe, hărți, reviste, cărți, alte mijloace de 

stocare a documentelor (dischete, CD, DVD, etc.) se face mențiune despre existența acestora, în partea 

dreaptă a parafei care conține numărul de înregistrare și data documentului. 



 

190 

  (5) Dacă lipsesc anexe care sunt menţionate în documentul înregistrat, persoana cu 

atribuţii privind înregistrarea documentelor în registratura generală și care l-a primit, face menţiune 

despre acest lucru, în caz contrar fiind răspunzător de pierderea lor. 

          (6) Plicul corespondenței, acolo unde există, va fi atașat la sfârșitul documentației și nu 

va fi luat în calcul la numărul total al filelor. 

  (7) În situația în care se constată ca fost deschis un document din corespondenţă, care nu 

este adresat Consiliului Județean Alba, ci unei alte autorități/instituții, acest document se înregistrează şi 

se transmite, de îndată, cu adresă de înaintare autorității/instituției căreia i-a fost adresat sau căreia îi 

revine competența de soluționare, urmând a fi comunicat emitentului răspuns scris despre acest fapt. 

  (8) În cazul în care într-un document nu este menţionată adresa emitentului sau datele de 

identificare ale acestuia, se păstrează plicul, care va fi anexat documentului, indiferent dacă plicul conţine 

sau nu adresa ori datele de identificare ale emitentului. 

 Art. 9. (1) În situația prevăzută la art. 5 alin. 5 din prezentul Regulament, după ultima poziție 

(ultimul număr de înregistrare) se va înscrie citeț numele și prenumele persoanei care a efectuat 

imprimarea Registrului general de intrare-ieşire corespondenţă aferent zilei (după caz zilelor) anterioare 

și va semna. 

  (2) Corespondenţa repartizată unui compartiment va fi evidenţiată, cronologic, în ordinea 

primirii sau expedierii ei, în Registre de intrare corespondenţă, conduse şi păstrate de fiecare direcţie, 

serviciu, birou din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba (cu excepția serviciilor și 

birourilor aflate în subordinea directă a unei direcții). 

  (3) La sfârşitul fiecărui an calendaristic, după ultima operațiune de înregistrare va fi 

încheiat un Proces verbal de închidere a registrului care va conține data încheierii, numărul de poziții 

înregistrate în cursul anului, semnătura persoanei care are atribuții privind completarea registrului și 

semnătura șefului ierarhic superior. 

 Art. 10. (1) Documentele înregistrate din oficiu şi cele întocmite pentru uz intern se înregistrează 

identic documentelor intrate, urmând să fie completate doar coloanele adecvate în Registratura generală.  

  (2) În cazul documentelor care urmează a fi expediate ca răspuns, acestea vor primi 

număr de înregistrare nou, urmând ca în Registratura generală la rubrica „Conex cu” și în conținutul 

acestora să fie făcută trimitere la numărul de înregistrare din Registratura generală a Consiliului Județean 

Alba, al documentului la care se răspunde. În acest caz, documentul redactat drept răspuns va purta un 

număr de înregistrare din Registratura generală, urmat de indicativul R şi numărul generat la înregistrarea 

documentului la care se întocmeşte răspunsul, urmat de data întocmirii răspunsului. 

 Art. 11. (1) Persoana care efectuează lucrările de secretariat la Cabinetul Preşedintelui Consiliului 

Județean Alba ţine evidenţa ordinelor de serviciu şi a biletelor de învoire în Registrul de evidenţă a 

ordinelor de serviciu şi respectiv în Registrul de evidenţă a biletelor de învoire, pe care le îndosariază şi 

le transmite Biroului resurse umane. 

                 (2) Persoana care efectuează lucrările de secretariat la Cabinetul Preşedintelui 

Consiliului Județean Alba înregistrează și ţine evidenţa ordinelor de deplasare ale conducerii Consiliului 

Judeţean în Registrul de evidenţă a delegaţiilor privind deplasările conducerii Consiliului Judeţean. 

                (3) Persoana desemnată din cadrul Biroului resurse umane de către șeful acestui birou 

înregistrează și ţine evidenţa ordinelor de deplasare ale personalului din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean în Registrul de evidenţă a delegaţiilor privind deplasările interne ale personalului 

din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean. 

Art. 12. (1) În funcţie de specificul activităţilor din sfera de competenţă a direcțiilor, serviciilor, 

birourilor, compartimentelor, persoanele desemnate ţin evidenţe şi conduc registrele şi programele 

prevăzute de actele normative în domeniu, urmând ca acestea să fie constituite, înregistrate, păstrate şi 

arhivate, după caz, conform Nomenclatorului arhivistic confirmat de Şeful Serviciului Judeţean Alba al 

Arhivelor Naţionale şi aprobat prin dispoziţie, de Preşedintele Consiliului Judeţean Alba. 

  (2) Fiecare registru va fi înregistrat la începutul fiecărui an calendaristic în unul din 

Registrele speciale de evidență a registrelor și condicilor, separat, pe categorii: neclasificate și clasificate. 

  Art. 13. La nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba vor fi constituite 

următoarele registre: 

 a.) Registru de evidență a registrelor și condicilor care conțin informații clasificate; 

 b.) Registru de evidență a registrelor și condicilor care conțin informații neclasificate; 

 c.) Registru privind evidenţa şi numerotarea proiectelor de hotărâri iniţiate de președintele și 

vicepreședinții consiliului județean, de consilierii județeni, precum și de către cetățeni, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare; 

 d.) Registru privind evidenţa şi numerotarea documentelor de intrare-ieșire în Consiliul Județean 

Alba (Registratura generală); 

 e.) Registru privind evidenţa şi numerotarea hotărârilor adoptate de Consiliul Judeţean Alba; 
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 f.) Registru privind evidenţa şi numerotarea dispoziţiilor emise de Preşedintele Consiliului 

Judeţean Alba; 

 g.) Registru privind evidenţa și numerotarea certificatelor de urbanism emise de Președintele 

Consiliului Județean Alba; 

 h.) Registru privind evidența prelungirii perioadei stabilite prin certificatele de  urbanism emise 

de Președintele Consiliului Județean Alba; 

 i.) Registru privind evidenţa și numerotarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare emise de 

Președintele Consiliului Județean Alba; 

 j.) Registru privind evidenţa și numerotarea hotărârilor adoptate de Autoritatea Teritorială de 

Ordine Publică Alba; 

 k.) Registru privind corespondenţa purtată de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Alba;  

 l.) Registru pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes 

public; 

 m.) Registru privind evidenţa petiţiilor adresate Consiliului Judeţean Alba; 

  n.) Registru privind evidența audiențelor acordate de conducerea Consiliului Județean Alba; 

 o.) Registru privind evidența proceselor verbale ale şedinţelor comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Judeţean Alba; 

 p.) Registru privind înregistrarea declaraţiilor de avere depuse de consilierii județeni; 

 q.) Registru privind înregistrarea declaraţiilor de interese depuse de consilierii județeni; 

 r.) Registru privind evidenţa intrărilor-ieşirilor unităţilor arhivistice; 

 s.) Registru privind evidența documentelor consultate din arhiva Consiliului Județean Alba; 

 ș.) Registru de depozit privind scoaterea documentelor din depozitul de arhivă pentru cercetare; 

 t.) Programul REVISAL  privind evidenţa on – line a salariaţilor încadraţi cu contract individual 

de muncă și funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 ț.) Registru privind înregistrarea declaraţiilor de avere depuse de funcţionarii publici şi personalul 

contractual cu funcţii de conducere din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 u.) Registru declaraţiilor de interese depuse de funcţionarii publici şi personalul contractual cu 

funcţii de conducere din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 v.) Registru de evidenţă a litigiilor aflate pe rolul instanțelor judecătorești/parchetelor de pe lângă 

instanțele judecătorești, în care autoritățile administrației publice județene au calitatea de parte; 

 x.) Registru de evidență a termenelor de judecată stabilite de instanțele judecătorești/parchetele 

de pe lângă instanțele judecătorești, în care autoritățile administrației publice județene au calitatea de 

parte; 

 y.) Registru de evidenţă privind situaţiile litigioase cu care a fost sesizat Judeţul Alba/ 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba/Consiliul Judeţean Alba; 

 z.) Registru de evidenţă privind avizele juridice scrise, datate şi numerotate; 

 aa.) Registru de evidență privind intrări, ieşiri de corespondenţă juridică, numerotate şi datate; 

 bb.) Registru de evidenţă a datoriei publice locale a Județului Alba; 

 cc.) Subregistrul datoriei publice locale garantate; 

 dd.) Registru privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv; 

 ee.) Registru de evidență a informațiilor clasificate secret de serviciu; 

 ff.) Registru de evidență a informațiilor clasificate secret și strict secret; 

 gg.) Registru de evidență a informațiilor clasificate strict secret de importanță deosebită; 

 hh.) Condica de predare-primire a informațiilor clasificate; 

 ii.) Registru de evidență a informațiilor clasificate multiplicate; 

 jj.) Registru privind înregistrarea și evidența auorizațiilor/certificatelor de acces la informații 

clasificate secret de serviciu; 

 kk.) Registru privind înregistrarea și evidența auorizațiilor/certificatelor de acces la informații 

clasificate secret şi strict secret; 

ll.) Registru intrări – ieşiri de corespondenţă Structura de securitate din cadrul aparatului de 

specialitate; 

 mm.) Alte registre, subregistre,  programe, etc 

 Art. 14. În funcţie de atribuţiile specifice structurilor din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba, persoanele desemnate ţin suplimentar reglementărilor art. 12, evidenţe şi 

conduc registre, centralizatoare, condici, borderouri create ca instrumente de lucru care vor  fi constituite, 

înregistrate, păstrate şi arhivate, după caz, astfel:  

 a.) Registru privind modul de aducere la îndeplinire a prevederilor hotărârilor adoptate de 

Consiliul Judeţean Alba; 

 b.) Centralizator privind evidenţa comunicării hotărârilor Consiliului Judeţean Alba; 

 c.) Registru de evidenţă a delegaţiilor consilierilor judeţeni; 
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 d.) Registru de evidenţă a delegaţiilor privind deplasările interne ale personalului din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean; 

 e.) Registru de evidenţă a delegaţiilor privind deplasările conducerii Consiliului Judeţean Alba; 

 f.) Monitorul Oficial al Judeţului Alba care conține actele publicate în Monitorul Oficial al 

Judeţului Alba (hotărâri, dispoziţii, rapoarte de activitate, etc); 

 g.) Registrul de evidenţă a notelor de comandă, publicitate, presă scrisă şi on-line; 

 h.) Borderouri în care se evidenţiază corespondenţa expediată prin poştă; 

 i.) Condica „Curier local” în care se evidenţiază corespondenţa expediată în municipiul Alba Iulia 

prin curier local; 

 j.) Registru privind corespondenţa expediată/intrată prin poşta militară; 

 k.) Borderou poştă militară; 

 l.) Registru de evidenţă al convorbirilor telefonice, precum şi a faxurilor transmise în străinătate; 

 m.) Registru de evidenţă a proceselor verbale de predare-preluare a ştampilelor având menţiunea 

„ROMÂNIA - JUDEȚUL ALBA - CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA  nr. 1, 2 sau 3”; 

 n.) Registru privind evidența şi numerotarea avizelor emise de arhitectul şef şi fundamentate de 

către Comisia tehnică judeţeană de amenajare a teritoriului, urbanism şi lucrări publice.  Avizele vor 

purta pe lângă numărul corespunzător din Registru avize şi numărul de înregistrare a solicitării avizului 

din Registratura generală; 

 o.) Registru privind evidența contravenţiilor constatate care asigură evidenţa şi numerotarea 

proceselor verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcţii. Procesele verbale vor purta pe lângă numărul corespunzător din Registru contravenţii şi 

numărul de înregistrare din Registratura generală; 

 p.) Registru de evidenţă avize pentru eliberare certificate de urbanism care asigură evidenţa şi 

numerotarea acestora. Avizele vor purta pe lângă numărul corespunzător din Registru şi numărul de 

înregistrare a solicitării avizului din Registratura generală; 

 q.) Registru de evidenţă avize pentru eliberare autorizaţie de construire/desfiinţare care asigură 

evidenţa şi numerotarea acestora. Avizele vor purta pe lângă numărul corespunzător din Registru şi 

numărul de înregistrare a solicitării avizului din Registratura generală; 

 r.) Registru de evidenţă a avizelor de oportunitate care asigură evidenţa şi numerotarea avizelor 

de oportunitate întocmite de structura de specialitate a consiliului judeţean în vederea elaborării 

planurilor urbanistice zonale. Avizele vor purta pe lângă numărul corespunzător din Registru şi numărul 

de înregistrare a solicitării avizului din Registratura generală; 

 s.) Registru de evidenţă a autorizaţiilor speciale de transport şi a proceselor-verbale de constatare 

a contravenţiilor emise în trafic de E.M.C.A.T.R. 1.1 şi 1.2; 

 ș.) Registru privind evidența acordurilor de principiu şi autorizaţiilor pentru amplasare sau 

executare de lucrări în zona drumurilor judeţene; 

 t.) Registru de recepţii siguranţa circulaţiei care asigură evidenţa şi numerotarea proceselor 

verbale de constatare a semnalizării rutiere şi recepţie calitativă; 

 ț) Registru de evidenţă a proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor (altele 

decât cele în domeniul urbanismului) nr. 1 şi 2; 

 u.) Registru de evidenţă a proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. 1 şi 

2 privind transportul public local, care asigura înregistrarea, numerotarea şi evidenţa unică a proceselor 

verbale separat de Registratura generală; 

 v.) Registru de evidenţă a licenţelor de traseu pentru Serviciul de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate speciale care asigură înregistrarea, numerotarea şi evidenţa unică a licenţelor 

separat de Registratura generală; 

 x.) Registru pentru evidenţa dosarelor de executare silită; 

 y.) Registru de evidenţă contracte de achiziţie/ acorduri cadru/ contracte subsecvente/ contracte 

de concesiune; 

 z.) Registru de evidenţă note contabile de corecţie CAB; 

 aa.) Registru de evidenţă CEC-uri; 

 bb.) Registrele de evidenţă a ordinelor de plată în care numerele de înregistrare se vor aloca 

cronologic începând cu nr. 1 în fiecare an calendaristic şi care vor fi conduse separat,  după cum urmează: 

 ► 1- 5000 – Compartiment contabilitate-financiar; 

 ► 5001- 8000 –  Serviciul  buget, venituri; 

 ► 8001-10 000 – Compartiment contabilitate-financiar  pentru plata cheltuielilor de personal  

 ► începând 10 001, din 1000 în 1000 pentru fiecare proiect finanţat din fonduri externe ori alte 

structuri, în ordinea aprobării implementării sau, după caz, a înfiinţării acestora (de ex. 10 001, 11 001, 

12 001, 13 001, etc); 

 cc.) Registre de evidenţă a „Ordonanţărilor la plată” în care numerele de înregistrare se vor aloca 

cronologic începând cu nr. 1 în fiecare an calendaristic şi care vor fi conduse separat,  după cum urmează: 
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 ► 1 – 1000 -  Direcţia dezvoltare şi bugete; 

 ► 1001 – 1800 - Direcţia gestionarea patrimoniului; 

 ► 1801 – 2100  -  Compartimentul administrație publică, relații publice, ATOP, transparență 

decizională; 

 ► 2101 – 2200  -  Compartimentul Registratură, arhivă, Monitorul Oficial; 

 ► 2201 – 2300  -  Compartimentul Autoritatea judeţeană de transport,; 

 ► 2301 – 2400  -  Compartimentul Unităţi de asistenţă medicală, socială, învăţământ special; 

 ► 2401 – 2500  -  Compartimentul Sistem de control intern managerial; 

 ► 2501 – 3000  -  Serviciul administrativ; 

 ► 3001 – 3200 - Compartimentul relații internaționale; 

 ► 3201 – 3500 - Managementul unităţilor de cultură; 

 ► 3501 – 4000 - Serviciul pentru implementarea Programului Alba – România 100; 

 ► 4001 – 4500 - Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism; 

 ► 4501 – 5000 – Serviciul juridic şi contencios administrativ; 

 ► 5001 – 7000 - Biroul resurse umane; 

 ► începând  cu 7001, din 500 în 500 pentru fiecare proiect finanţat din fonduri externe ori alte 

structuri, în ordinea aprobării implementării sau, după caz, a înfiinţării acestora (de ex. 7001, 7501, 8001, 

8501, etc); 

 dd.) Registrul de evidenţă a Dispoziţiilor de plată/încasare către casierie în care numerele de 

înregistrare se vor aloca cronologic începând cu nr. 1 în fiecare an calendaristic şi care vor fi conduse 

separat,  după cum urmează: 

 ► 1 -1000 – Casierie; 

 ► începând  cu 1001, din 500 în 500 pentru fiecare proiect finanţat din fonduri externe în ordinea 

aprobării implementării; 

 ee.) Registru intrări – ieşiri de corespondenţă Proiect sistem de management integrat al deşeurilor 

în Judeţul Alba; 

 ff.) Registru condică de predare primire chei camera 22 B; 

 gg.) Registru pentru evidenţa autorizaţiilor de acces la informaţii secrete de serviciu; 

 hh.) Registru de evidenţă a persoanelor care au primit aprobare de acces la SIC USS; 

 ii.) Registru de evidenţă a suporţilor de memorie SIC USS; 

 jj.) Registru de evidenţă a copiilor de siguranţă din cadrul SIC USS; 

 kk.) Registru de intervenţii hardware şi software SIC USS; 

 ll.) Registru pentru vizitatorii care au primit aprobare de acces în MLS al SIC SIOCWEB din 

cadrul Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba; 

 mm.) Registru de intervenţii hardware şi software/evenimente pentru componenta distanta a SIC 

SIOCWEB din cadrul Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba; 

 nn.) Registru ordine de serviciu; 

 oo.) Registru pentru învoiri; 

 pp.) Registru intrare ieşire în instituţie; 

 qq.) Alte registre, centralizatoare, condici, borderouri, etc. 

 Art. 15. Registrele enumerate la art. 13 şi art. 14 vor fi inventariate anual și înregistrate în 

Registru de evidență a registrelor și condicilor care conțin informații neclasificate, și după caz în Registru 

de evidență a registrelor și condicilor care conțin informații clasificate. 

 

CAPITOLUL III  Circulaţia documentelor și repartizarea corespondenţei  

 

 Art. 16. (1) Corespondenţa înregistrată se transmite zilnic Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Alba (sau unuia din vicepreședinți în cazul absenței președintelui din sediul Consiliului Județean Alba), 

care aplică rezoluţia privind repartizarea fiecărui document în vederea soluționării, în conformitate cu 

atribuțiile stabilite în Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba și cu 

prevederile legale în vigoare. 

          (2) Ulterior corespondența va fi transmisă Secretarului Judeţului pentru luarea la 

cunoştinţă. Rezoluţia privind repartizarea fiecărui document în vederea soluționării se înregistrează de 

către persoana care efectuează lucrările de secretariat la Cabinetul Preşedintelui în Condica de predare-

primire (și eventual în sistemul informatic de gestiune a documentelor în cazul existenței unui astfel de 

sistem de evidență). 

         (3) În situația în care obiectul unei corespondențe intră în domeniul de activitate a 

două sau mai multe compartimente, se vor face copii ale documentelor, care vor fi comunicate, pe bază 

de semnătură structurilor din cadrul aparatului de specialitate/funcționarilor publici/personalului 

contractual, cărora le-au fost repartizate. 
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        (4) Deschiderea şi eventual repartizarea corespondenţei adresate preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, secretarului judeţului, arhitectului şef ori directorilor executivi cu menţiunea „Strict 

personal”, „Personal”, „Strict confidenţial” sau „Confidenţial” se face de către persoana căreia i-a fost 

adresată. În aceste cazuri, persoana cu atribuţii privind înregistrarea documentelor în registratura generală 

va efectua operațiunile necesare în sistemul informatic de gestiune a documentelor și va aplica parafa cu 

numărul de înregistrare pe document numai după restituirea plicului care conține un document supus 

înregistrării. 

        (5) Întreaga corespondenţă cu rezoluţia aplicată va fi distribuită către arhitectul 

şef/direcţiile de specialitate/serviciile/birourile/compartimentele de specialitate pe baza Condicii de 

predare-primire a documentelor. 

       (6) Corespondenţa întocmită pentru uz intern se distribuie destinatarilor de către cel 

care a întocmit documentul, pe bază de semnătură.                  

                   (7) Documentele a căror soluționare necesită consultarea și punctul de vedere al mai 

multor compartimente vor fi soluţionate prin colaborare între personalul acestora, urmând să fie întocmit 

un singur răspuns. 

 Art. 17. (1) Corespondenţa adresată comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Alba 

este gestionată prin intermediul Compartimentului administraţie publică, relaţii publice ATOP şi 

transparenţă decizională din cadrul Direcţiei juridică şi relaţii publice, aceasta urmând să fie depusă în 

mapele destinatarilor. 

                  (2) Plicurile adresate consilierilor judeţeni vor fi depuse, de asemenea, în mapele 

acestora, fără a fi deschise. Dacă scrisorile primite în acest mod de către consilierii judeţeni privesc 

probleme de interes public, vor fi prezentate de către consilierii județeni, pentru înregistrare, personalului 

Compartimentului administraţie publică, relaţii publice ATOP şi transparenţă decizională din cadrul 

Direcţiei juridică şi relaţii publice, după care se va proceda ca şi în cazul altor categorii de corespondenţă. 

 Art. 18. (1) Înregistrarea scrisorilor de înaintare a dosarelor pentru achiziţii publice se efectuează 

la registratura generală în prezenţa unei persoane care face parte din comisia de evaluare a ofertelor. Atât 

persoana ofertantă, cât şi reprezentantul Consiliului Judeţean Alba vor semna pentru a certifica ora 

înregistrării scrisorii de înaintare. 

     (2) Înregistrarea documentaţiilor privind emiterea certificatelor de urbanism ori a 

autorizaţiilor de construire/desfiinţare a construcţiilor se face după o verificare prealabilă sumară a 

documentelor anexate de către un funcţionar public din cadrul Direcţiei amenajarea teritoriului şi 

urbanism - Compartimentul urbanism, avizare, autorizare. 

 Art. 19. (1) Direcţiile/serviciile/birourile/compartimentele de specialitate, după caz, ţin o evidenţă 

sumară a actelor intrate şi ieşite, cu excepţia situaţiilor în care acestea gestionează registre speciale, 

potrivit  reglementărilor legale specifice domeniului de activitate. 

                (2) Persoana căreia i-a fost încredinţată sarcina primirii corespondenţei este obligată să 

verifice, înainte de a semna, exactitatea numerelor de înregistrare ale documentelor şi anexelor ce le 

însoţesc. 

               (3) Persoana care primeşte spre soluţionare corespondenţa are obligaţia să urmărească 

rezolvarea în termen a acesteia, expedierea, efectuarea operațiunilor necesare în sistemul informatic de 

evidență a documentelor, clasarea şi păstrarea, până la predarea ei la arhivă. 

 Art. 20. (1) Corespondenţa distribuită eronat va fi redistribuită prin intermediul secretariatelor 

direcţiilor de specialitate, pe baza Condicii de predare primire a documentelor urmând a fi operate 

modificările corespunzătoare în Registratura generală (eventual în sistemul informatic de gestiune a 

documentelor ). 

       (2) În cazul pierderii unui document, persoana vinovată va informa șeful ierarhic și va 

lua măsurile necesare pentru reconstituirea lui. Documentul reconstituit va purta numărul de înregistrare 

al celui pierdut şi se vizează de şeful compartimentului de specialitate căruia i-a fost repartizat.  

              

CAPITOLUL IV   Rezolvarea corespondenţei 

Secțiunea 1 Dispoziții generale 
 

  Art. 21. (1) Termenul general de rezolvare a corespondenţei este de 30 zile calendaristice. 

    (2) Documentele pentru care în actele normative în vigoare sau în prezentul Regulament 

este prevăzut un alt termen de soluționare, vor fi soluţionate în cadrul termenului stabilit de actele 

normative în vigoare sau de prezentul Regulament. 

 Art. 22. (1) Redactarea documentelor tip Word va fi efectuată: 

   - pe hârtie format A4 tip portret, cu marginile: stânga/dreapta 2,5/2 cm, sus/jos 1/0,6 cm, 

în cazul tabelelor putând fi efectuată redactarea pe hârtie A4 tip vedere cu marginile: stânga/dreapta 

1,5/1,5 cm, sus/jos 1/0,6 cm; 

 - spațierea între rânduri: 0 pct. înainte de rând și 0 pct. după rând, interlinie la un rând; 
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 - indentare: stânga 1,5 cm, dreapta 0 cm; 

 - alinierea: stânga-dreapta, nivel schiţă corp text. 

 (2) La redactarea documentelor va fi utilizat font: Times New Roman, stil obişnuit, 

dimensiunea de 12 pct.. 

 (3) De asemenea vor fi utilizate în mod obligatoriu diacriticele specifice limbii române. 

  (4) Documentele vor purta următorul antet: 

 
  

  (5) În situaţia în care corespondenţa întocmită conţine mai mult de o pagină, antetul apare 

doar pe prima pagină. Antetul conţine informaţii pentru identificarea documentului (număr, indicativ 

dosar şi data întocmirii documentului). Indicativul dosarului este specific compartimentului care 

întocmeşte documentul şi este identificat în nomenclatorul arhivistic în vigoare. 

 (6) Documentele întocmite vor cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele elemente: 

- destinatarul – denumirea instituţiei, funcţia, numele şi prenumele conducătorului instituției 

(dacă sunt cunoscute) sau numele și prenumele persoanei fizice și adresa de corespondență (după caz); 

- formula de introducere, adaptată, după caz; 

- conţinutul corespondenţei – prezentarea problemei tratate – cât se poate de explicit şi concis; 

- formula de încheiere; 

- semnătura – funcţia, numele şi prenumele persoanei care semnează – poziţionate în centrul 

paginii. 

 

Secțiunea 2 Soluționarea cererilor privind eliberarea certificatelor și adeverințelor 

 

 Art. 23. (1) Eliberarea certificatelor şi adeverințelor va fi efectuată numai în cazurile în care 

situaţiile sau datele a căror confirmare se cere rezultă din documentele deţinute de Consiliul Județean 

Alba. 

    (2) Certificatele şi adeverințele vor fi eliberate numai la cererea scrisă a 

persoanei sau a persoanelor îndreptățite ori a mandatarului acestora şi numai în situaţia în care 

confirmarea, respectiv atestarea dreptului sau faptului, le privesc în mod direct. 

    (3) În cazurile în care reglementările legale în vigoare permit eliberarea 

certificatelor şi a adeverințelor fără prezentarea cererii scrise, eliberarea acestora se face ca atare. 

 Art. 24. (1) Cu ocazia eliberării certificatelor şi adeverințelor, structura de specialitate din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba va reține o copie de pe documentele eliberate. 

      (2) Certificatele şi adeverințele eliberate vor conține, în mod obligatoriu, pe 

lângă situaţiile sau datele a căror confirmare sau atestare se solicită, şi menţionarea documentului din care 

rezultă acestea. 

      (3) În cazul în care eliberarea certificatelor şi a adeverințelor este supusă plății 

anticipate a unor taxe stabilite prin reglementări legale, în cuprinsul acestora va fi făcută menţiune cu 

privire la sumele încasate, precum şi la modalitatea de plată. 
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Secțiunea 3 Soluționarea petițiilor adresate conducerii Consiliului Județean Alba 

 

   Art. 25. (1) Compartimentul administrație publică, relații publice, ATOP și transparență 

decizională va primi, va înregistra și se va îngriji de soluționarea petițiilor, respectarea termenelor legale 

de răspuns şi expedierea raspunsurilor către petiționari. 

     (2) Petițiile înregistrate vor fi comunicate de Compartimentul administrație 

publică, relații publice, ATOP și transparență decizională către compartimentele de specialitate, imediat 

după repartizarea făcută de conducerea Consiliului Județean Alba, urmând a fi avut în vedere obiectul 

acestora, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului. 

     (3) Compartimentul administrație publică, relații publice, ATOP și transparență 

decizională va monitoriza permanent și va urmări ca soluționarea şi redactarea răspunsului să fie 

efectuată în termenul legal. 

 Art. 26. (1) Petițiile greşit îndreptate sau care nu cad în competența de soluționare a Consiliului 

Județean Alba vor fi trimise în termen de maxim 5 zile de la înregistrare de către Compartimentul 

administrație publică, relații publice, ATOP și transparență decizională, autorităţilor sau instituţiilor 

publice care au ca atribuţii rezolvarea problemelor sesizate, urmând ca petiționarul să fie înștiințat în scris 

despre aceasta. 

     (2) Petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale 

petiționarului nu vor fi luate în considerare şi vor fi clasate. 

     (3) În cazul în care un petiționar adresează conducerii Consiliului Județean Alba 

mai multe petiții, cu același conținut sau prin care sesizează aceeași problemă, acestea vor fi conexate 

prin grija Compartimentului administrație publică, relații publice, ATOP și transparență decizională, 

petentul urmând să primească un singur răspuns care trebuie să facă referire la toate petițiile primite. 

     (4) Dacă după trimiterea răspunsului se primește o nouă petiție de la același 

petiționar ori de la o autoritate sau instituție publică greşit sesizată, cu același conținut, aceasta se 

clasează, la numărul inițial urmând să fie făcută menţiune despre faptul că s-a răspuns. 

 Art. 27. (1) Soluționarea legală a petițiilor adresate conducerii Consiliului Județean Alba va avea 

la bază cercetarea şi analiza detaliată a tuturor aspectelor sesizate de petenți, efectuată de structura din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba căreia îi revine competența și are atribuții 

stabilite în acest sens. 

     (2) Răspunsul comunicat petentului va conține, în mod obligatoriu, referire la 

temeiul legal al soluției adoptate, urmând a fi invocate și redate textele actelor normative incidente. 

     (3) Termenul de soluționare a petițiilor este cel prevăzut în art. 20 alin. 1, 

termen care începe să curgă de la data înregistrării petiției. În situaţia în care aspectele sesizate prin 

petiție necesită o cercetare mai amănunțită, președintele Consiliului Județean Alba (sau înlocuitorul de 

drept) poate aproba prelungirea termenului, o singură data, cu cel mult 15 zile, pe baza referatului motivat 

întocmit de funcționarul public/personalul contractual căruia i-a fost repartizată spre soluționare petiția, 

cu avizul șefului ierarhic superior. 

 Art. 28. Expedierea răspunsului către petiționar se face numai de către Compartimentul 

administrație publică, relații publice, ATOP și transparență decizională, care are și atribuția de a se îngriji 

şi de evidența, clasarea şi arhivarea petițiilor.          

   Art. 29. Compartimentul administrație publică, relații publice, ATOP și transparență decizională 

va întocmi un raport semestrial care va conține analiza activității de soluționare a petițiilor, raport care va 

fi aprobat de către președintele Consiliului Județean Alba și va fi prezentat în ședințele ordinare ale 

Consiliului Județean Alba din lunile februarie și august ale fiecărui an. 

Secțiunea 4 Soluționarea cererilor adresate conducerii Consiliului Județean Alba  

cu ocazia audiențelor 

 

 Art. 30. (1) Compartimentul administrație publică, relații publice, ATOP și transparență 

decizională va înregistra într-un registru special solicitările privind înscrierea în audiență la conducerea 

Consiliului Județean Alba și va comunica solicitanților data și ora la care a fost programată audiența. 

   (2) Programarea în audiență se va face în ordinea cronologică a înregistrării 

cererilor de către cetățeni. 

 Art. 31. Înscrierea cetățenilor în audiență se poate face direct de către personalul  

Compartimentului administrație publică, relații publice, ATOP și transparență decizională, ca urmare a 

prezentării cetățeanului, telefonic în urma unui apel telefonic sau a unui mesaj scris transmis prin 

telefonia mobilă, sau prin înregistrarea unui formulat tipizat pe site-ul Consiliului Județean Alba ori 

transmis prin poșta electronică. 
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 Art. 32. (1) Cu ocazia înregistrării cererii, cetățeanul este rugat să comunice datele de identificare 

(nume și prenume, domiciliul), persoana din conducerea Consiliului Județean Alba la care se înscrie în 

audiență, precum și o expunere sumară a problemei care va face obiectul audienței. 

    (2) Înscrierea în audiență nu poate fi refuzată în cazul în care nu a fost prezentată 

expunerea sumară a problemei care face obiectul audierii. 

 Art. 33. Conducerea Consiliului Județean Alba acordă audiențe cetățenilor în tinpul programului 

de lucru astfel: 

 Președinte: miercuri între orele 14
00

-16
00

 

 Vicepreședinte care are în coordonare Direcția dezvoltare și bugete: marţi între orele 10
00

-12
00

 

 Vicepreședinte care are în coordonare Direcția gestionarea patrimoniului: joi între orele 10
00

-12
00

 

 Secretar: luni între orele 10
00

-12
00

 

 Art. 34. Personalul Compartimentului administrație publică, relații publice, ATOP și transparență 

decizională, pe baza informațiilor furnizate de cetățean, va face demersurile preliminare necesare către 

structurile din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba pentru pregătirea modului de 

soluționare a solicitărilor cetățeanului și furnizarea informațiilor necesare persoanei din conducere care 

efectuează audiența (inclusive textele legale incidente în speța respectivă. 

 Art. 35. Personalul Compartimentului administrație publică, relații publice, ATOP și transparență 

decizională prin consultare cu directorii/șefii serviciilor/șefii birourilor sau funcționarilor anume 

desemnați din cadrul structurilor aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba pot acorda 

consiliere cetățenilor, în limita atribuțiilor legale și cu respectarea prevederilor Codului de conduită al 

funcționarilor pblici sau personalului contractual. 

 

Secțiunea 5 Soluționarea cererilor privind liberul acces la informații  

de interes public adresate Consiliului Județean Alba 

 

 Art. 36. (1) Prin intermediul Compartimentului administrație publică, relații publice, ATOP și 

transparență decizională din cadrul Direcției juridică și relații publice următoarele informaţii de interes 

public vor fi comunicate din oficiu: 

   a.) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Consiliului Județean Alba; 

   b.) structura organizatorică, atribuţiile direcțiilor/serviciilor/birourilor/compartimentelor 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, programul de funcţionare, programul de audienţe 

al conducerii Consiliului Județean Alba; 

   c.) numele şi prenumele persoanelor din conducerea Consiliului Județean Alba şi ale 

funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice; 

   d.) coordonatele de contact ale Consiliului Județean Alba, respectiv: denumirea, sediul, numerele 

de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet; 

   e.) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil; 

   f.) programele şi strategiile proprii; 

   g.) lista cuprinzând documentele de interes public; 

   h.) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii; 

   i.) modalităţile de contestare a hotărârilor Consiliului Județean Alba/dispozițiilor președintelui 

Consiliului Județean Alba în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces 

la informaţiile de interes public solicitate. 

     (2) Anual, până în data de 15 februarie va fi făcut public un buletin informativ 

care va cuprinde informaţiile prevăzute la alin. 1, precum și Raportul de activitate al președintelui 

Consiliului Județean Alba. 

Art. 37. Următoarele categorii de informații sunt exceptate de la accesul liber al cetăţenilor: 

a.) informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din 

categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii; 

b.) informaţiile privind deliberările autorităţilor administrației publice județene, precum şi cele 

care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor 

clasificate, potrivit legii; 

c.) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce 

atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurenței loiale, 

potrivit legii; 

d.) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii; 

e.) informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează 

rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, 

sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare; 

f.) informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării 

unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces; 
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g.) informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor. 

 Art. 38. (1) Răspunsul în scris la solicitarea informaţiilor de interes public va fi efectuată prin 

intermediul Compartimentului administrație publică, relații publice, ATOP și transparență decizională din 

cadrul Direcției juridică și relații publice în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la 

înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de 

urgenţa solicitării.  

   (2) În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei 

solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia 

înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile. 

 (3) Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 

5 zile de la primirea petiţiilor. 

Art. 39. (1) Solicitarea şi obţinerea informaţiilor de interes public se pot realiza şi în format 

electronic. 

   (2) În cazul în care informaţiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este 

îndrumată să solicite în scris informaţia de interes public, urmând ca, cererea să îi fie rezolvată în cel mai 

scurt timp posibil, fără însă a fi depășit termenul legal. 

   (3) Pentru informaţiile solicitate verbal funcţionarii Compartimentului administrație 

publică, relații publice, ATOP și transparență decizională din cadrul Direcției juridică și relații publice au 

obligaţia să precizeze condiţiile şi formele în care are loc accesul la informaţiile de interes public şi pot 

furniza pe loc informaţiile solicitate. 

   (4) Informaţiile de interes public solicitate verbal vor fi comunicate în cadrul 

programului de lucru între orele 9
00

-15
00

, în fiecare zi lucrătoare, cu excepția zilei de vineri, când 

programul de lucru se încheie la ora 14
00

. 

Art. 40. Informaţiile de interes public solicitate verbal de către mijloacele de informare în masă 

vor fi comunicate, de regulă, imediat sau în cel mult 24 de ore. 

 Art. 41. În cazul în care solicitarea de informaţii implică realizarea de copii de pe documentele 

deţinute de Consiliul Județean Alba, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, în condiţiile 

legii. 

Art. 42. Dacă în urma informaţiilor primite petentul solicită informaţii noi privind documentele 

aflate în posesia Consiliului Județean Alba, aceasta solicitare va fi tratată ca o nouă petiţie. 

 

 

Secțiunea 6 Soluționarea corespondenței 

 

Art. 43. (1) Promovarea documentelor se face pe cale ierarhică, având, atunci când este cazul, 

contribuția/avizul/punctul de vedere al altor structuri de specialitate cu responsabilități în domeniu. 

   (2) Obligația solicitării contribuției/avizului/punctului de vedere din partea altor 

structuri de specialitate cu responsabilități în domeniu revine structurii de specialitate căreia i-a fost 

repartizat documentul spre soluționare sau, în cazul documentelor redactate din oficiu, structurii de 

specialitate care are prevăzută o atribuție în acest în Regulamentul de organizare și funcționare a 

Consiliului județean Alba. 

    (3) În cazul prevăzut la art. 16 alin. 3 din prezentul Regulament, în care obiectul unei 

corespondențe intră în domeniul de activitate a două sau mai multe compartimente, va fi dat un singur 

răspuns, unitar. 

    (4) Funcționarul public căruia i-a fost repartizată corespondența, analizează conținutul 

și cerințele acesteia și propune un proiect de răspuns (în colaborare cu alți funcționari publici/personal 

contractual din cadrul aceleiași structuri sau a altei structuri din cadrul aparatului de specialitate în cazul 

prevăzut la art. 16 alin. 3 din prezentul Regulament), pe care îl supune spre analiză și avizare șefului 

structurii (când este cazul și șefilor celorlalte structuri) din cadrul aparatului de specialitate. 

    (5) Corespondența complexă a cărei rezolvare necesită colaborarea mai multor 

compartimente, va fi soluționată prin colaborarea directă dintre salariații compartimentelor implicate, în 

vederea redactării răspunsului unic. 

    (6) Șefii structurilor din cadrul aparatului de specialitate răspund direct de respectarea 

termenelor de soluționare a lucrărilor repartizate funcționarilor publici/personalului contractual din 

subordine. 

Art. 44. (1) Documentele vor fi întocmite în cel puțin două exemplare (în funcție de numărul 

destinatarilor). 

    (2) Exemplarele care vor fi expediate din instituție vor conține semnăturile prevăzute la 

art. 71 și art. 73 din prezentul Regulament. 
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     (3) Când documentele  se semnează numai de președintele sau vicepreședinții 

Consiliului Județean Alba, datele privind funcția, numele și prenumele acestuia se scriu sub text, în 

centrul paginii. 

     (4) Când documentele se semnează de două sau mai multe persoane, funcția, numele și 

prenumele președintelui sau vicepreședinților Consiliului Județean Alba se scriu sub text în partea stângă, 

iar ale celorlalți semnatari, în partea dreaptă, în ordinea funcțiilor, una sub alta. 

CAPITOLUL V  Redactarea actelor administrative 

Secțiunea 1 Dispoziții generale 

  

 Art. 45. (1) Actul administrativ trebuie să se integreze organic în sistemul legislaţiei, scop în 

care acesta: 

   a.) trebuie corelat cu prevederile actelor normative cu care se află în conexiune; 

   b.) nu poate depăşi limitele competenţei instituite prin actul normativ şi nici nu poate 

contraveni principiilor şi dispoziţiilor acestuia; 

   c.) trebuie să fie corelat cu reglementările comunitare şi cu tratatele internaţionale la care 

România este parte; 

   d.) trebuie să fie corelat cu dispoziţiile Convenţiei europene a drepturilor omului şi ale 

protocoalelor adiţionale la aceasta, ratificate de România, precum şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a 

Drepturilor Omului. 

         (2) Actele administrative ale autorităţilor administraţiei publice județene se adoptă ori 

se emit pentru reglementarea unor activităţi de interes local, în limitele stabilite prin Constituţie şi prin 

lege şi numai în domeniile în care sunt prevăzute atribuţii legale. 

           (3) Reglementările cuprinse în hotărârile Consiliului Județean Alba, precum şi cele 

cuprinse în dispoziţiile președintelui Consiliului Județean Alba nu pot contraveni Constituţiei României şi 

reglementărilor din actele normative, care au un nivel superior. 

 Art. 46. (1) Elaborarea proiectelor și actelor administrative trebuie precedată, în funcţie de 

domeniul de activitate, importanţa şi complexitatea acestora, de o activitate de documentare şi analiză 

ştiinţifică, pentru cunoaşterea temeinică a realităţilor economico-sociale care urmează să fie reglementate, 

a legislaţiei din domeniul respectiv, precum şi a reglementărilor anterioare/similare din activitatea 

Consiliului Județean Alba ori a altor consilii județene din țară. 

          (2) Soluţiile legislative preconizate prin actul administrativ trebuie să acopere 

întreaga problematică a relaţiilor sociale ce reprezintă obiectul de reglementare pentru a fi evitate 

lacunele legislative. 

            (3) Pentru ca soluţiile să fie pe deplin acoperitoare vor fi luate în considerare 

diferitele ipoteze care se pot ivi în activitatea de aplicare a actelor normative, folosindu-se fie enumerarea 

situaţiilor avute în vedere, fie formulări sintetice sau formulări-cadru de principiu, aplicabile oricăror 

situaţii posibile. 

          (4) Rezultatele studiilor de cercetare şi referirile la sursele de informaţii 

suplimentare relevante pentru dezbaterea proiectelor de acte administrative trebuie să fie incluse în 

instrumentul de prezentare şi motivare a proiectului de act normativ.  

 Art. 47. (1) Actele administrative vor fi redactate într-un limbaj şi stil juridic specific 

normativ, concis, sobru, clar şi precis, care să excludă orice echivoc, cu respectarea strictă a regulilor 

gramaticale şi de ortografie. 

       (2) Textul actelor administrative (în special al hotărârilor consiliului județean și al 

dispozițiilor președintelui consiliului județean) trebuie să fie formulat clar, fluent şi inteligibil, fără 

dificultăţi sintactice şi pasaje obscure sau echivoce. Forma şi estetica exprimării nu trebuie să 

prejudicieze stilul juridic, precizia şi claritatea prevederilor. 

 

Secțiunea 2 Proiectele de hotărâri care vor fi supuse dezbaterii Consiliului Județean Alba 

 

 Art. 48. (1) Proiectele de hotărâri pot fi inițiate de președinte sau vicepreședinții Consiliului 

Județean Alba, precum și de către consilierii județeni în funcție. 

         (2) Proiectele de hotărâri vor trebui redactate într-un stil explicativ, clar, urmând a fi 

folosită terminologia adecvată și vor fi însoţite de următoarele documente de motivare: expunere de 

motive, raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba, studiile de impact (dacă este cazul), precum și documentele care au stat la 

baza elaborării proiectelor de hotărâri. 

 Art. 49. Expunerea de motive conține motivul adoptării hotărârii, precum și cerinţele care 

reclamă intervenţia noii reglementări, cu referire specială la insuficienţele şi neconcordanţele 

reglementărilor în vigoare; principiile de bază şi finalitatea reglementărilor propuse, cu evidenţierea 
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elementelor noi; referirile la documente de politici publice sau la actul normativ pentru a căror 

implementare este elaborat respectivul proiect. 

   Art. 50. (1) Raportul de specialitate va fi redactat de direcția, serviciul, biroul, compartimentul 

de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

           (2) Raportul de specialitate conține referințe, după caz, cu privire la: 

 a.) actul pe baza şi în executarea căruia este necesară adoptarea hotărârii; 

 b.) evaluarea costurilor şi beneficiilor; 

 c.) informaţii cu privire la cheltuieli şi venituri; 

 d.) implicaţiile pe care noua reglementare le are asupra reglementărilor anterioare;  

 e.) compatibilitatea cu reglementările legale naționale și comunitare în materie, determinarea 

exactă a acestora, respectiv cu deciziile Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi alte documente relevante 

pentru transpunerea sau implementarea prevederilor legale respective; 

 f.) consultările derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre, organizaţiile şi 

specialiştii consultaţi, esenţa recomandărilor primite; 

 g.) activităţile de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de 

hotărâre; 

 h.) măsurile de implementare - modificările instituţionale şi funcţionale la nivelul 

administraţiei publice județene şi locale. 

         (3) Titlul raportului de specialitate conține denumirea proiectului de hotărâre stabilit 

de inițiator. În cazul în care se modifică sau completează un alt act administrativ, titlul va conține 

numărul și data adoptării respectivului act împreună cu denumirea acestuia. 

          (4) Raportul de specialitate enunță în sinteză scopul propunerii și va include 

motivarea cu privire la cerințele care reclamă intervenția respectivă, compatibilitatea celor solicitate cu 

reglementări similare, temeiurile juridice pe baza și în executarea cărora se face propunerea (situația de 

drept). Va fi inserat în mod obligatoriu conținutul textului actului normativ invocate (în vigoare la data 

redactării raportului de specialitate).  

          (5) Propunerile concrete vor fi formulate sub forma unei succesiuni logice redactate 

pe articole (exact cum sunt sunt inserate în proiectul de hotarare).  

          (6) La redactarea unui raport se pot folosi ca părți componente ale acestuia anexe 

(regulamente, metodologii, tabele, etc.) 

          (7) În conținutul raportului de specialitate se va face trimitere în mod obligatoriu la 

existența unor avize (obligatorii sau consultative) prevăzute de actele normative în vigoare, urmând a fi 

indicat emitentul acestora, numărul și data emiterii, precum și temeiul legal care impune emiterea acestor 

avize.  

         (8) Redactarea raportului de specialitate se va face într-un singur exemplar original, 

urmând a fi asumat şi semnat de către funcţionarii publici care l-au întocmit împreună cu şefii ierarhic 

superior. 

         (9) În cazul în care raportul de specialitate este întocmit de două sau mai multe 

direcții, servicii, birouri sau compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba va fi redactat un raport comun însușit și semnat conform alin. 8. 

 Art. 51. Rezultatele studiilor de cercetare şi referirile la sursele de informaţii suplimentare 

relevante pentru dezbaterea proiectelor de acte administrative, acolo unde este cazul,  vor fi incluse în 

raportul compartimentului de specialitate. 

 Art. 52. (1) Redactarea proiectului de hotărâre va fi efectuată de către direcția, serviciul, 

biroul, compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

          (2) Proiectul de hotărâre va fi trimis pentru a fi verificat Direcției juridică și relații 

publice și ulterior secretarului județului. 

 

Secțiunea 3 Conținutul actului administrativ 

 

 Art. 53. Actul administrativ are următoarele părţi constitutive: antet, titlul, partea introductivă, 

partea dispozitivă, numărul de înregistrare, data și locul emiterii, semnăturile de rigoare. 

 Art. 54. Antetul conține date referitoare la emitent: Consiliul Județean Alba, Președintele 

Consiliului Județean Alba, etc. 

 Art. 55. (1) Titlul actului normativ cuprinde denumirea generică a actului, în funcţie de 

categoria sa juridică şi de autoritatea emitentă, precum şi obiectul reglementării exprimat sintetic.  

             (2) Titlul/denumirea/numele/reglementarea aferentă conține o expunere sumară a 

obiectului reglementării: privind aprobarea/ desemnarea/ rectificarea/ modificarea/ completarea/ 

încetarea/ actualizarea/ includerea/ însușirea/ instituirea/ încuviințarea/ garantarea/ declararea/ stabilirea/ 

constituirea/ acordarea/ utilizarea/ efectuarea/ repartizarea/ implementarea/ acordarea/ suplimentarea/ 

propunerea/ prelungirea/ însușirea/ stabilirea/ includerea/ prelungirea. 
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 Art. 56. Partea introductivă cuprinde: 

a.) formula introductivă, care constă într-o propoziţie care cuprinde denumirea autorităţii 

emitente şi eventual exprimarea hotărârii de luare a deciziei referitoare la adoptarea actului administrativ 

respectiv. De exemplu: În cazul dispoziției va fi utilizată următoarea formulă „Președintele Consiliului 

Județean Alba, numele și prenumele”; În cazul hotărârii va fi utilizată următoarea formulă „Consiliul 

Judeţean Alba, întrunit în şedinţa/ă ordinară/extraordinară/de îndată, publică, în data de ….”; 

b.) motivarea în fapt, care constă în enumerarea motivelor/documentelor pregătitoare care impun 

o reglementare nouă, a cerinţelor care reclamă intervenţia normativă, cu referire specială la insuficienţele 

şi neconcordanţele reglementărilor anterioare; principiile de bază şi finalitatea reglementărilor propuse, 

cu evidenţierea elementelor noi; concluziile studiilor, lucrărilor de cercetare, evaluărilor statistice; 

referirile la documente de politici publice sau la actul normativ pentru a căror implementare este elaborat 

respectivul proiect; eventualele consecinţe care s-ar produce în lipsa luării măsurilor legislative propuse; 

impactul socioeconomic - efectele asupra mediului economic, de afaceri, social şi asupra mediului 

înconjurător, inclusiv evaluarea costurilor şi beneficiilor; impactul financiar asupra bugetului atât pe 

termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informaţii cu privire la 

cheltuieli şi venituri; consultările derulate în vederea elaborării proiectului de act administrativ, 

organizaţiile şi specialiştii consultaţi, esenţa recomandărilor primite; activităţile de informare 

publică/transparență decizională privind elaborarea şi implementarea proiectului de act administrativ; 

măsurile de implementare - modificările instituţionale şi funcţionale la nivelul administraţiei publice 

locale. Motivarea în fapt se rezumă la 1-2 fraze şi va puncta doar domeniul/domeniile incidente din cele 

enumerate anterior; 

c.) avizele prevăzute de actele normative în vigoare (obligatorii sau consultative). Vor fi 

enumerate avizele prevăzute de actele normative în vigoare necesare adoptării actului administrativ 

respectiv, urmând a fi indicat emitentul avizului, numărul și data acestuia, titlul avizului; 

 d.) motivarea în drept, care constă în enumerarea actelor normative care au fost avute în vedere la 

adoptarea/emiterea actului administrativ respectiv. Vor fi înscrise în următoarea ordine:  

    articolele și alineatele din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare care prevăd atribuții cu privire la reglementarea 

supusă aprobării; 

    legile, ordonanțele de urgență ale guvernului, ordonanțele guvernului, 

hotărârile guvernului, în ordinea cronologică, cu respectarea forței juridice a acestora, care prevăd 

atribuții cu privire la reglementarea supusă aprobării; 

    ordinele și instrucțiunile miniștrilor, în ordinea cronologică a emiterii acestora, 

care prevăd atribuții cu privire la reglementarea supusă aprobării; 

   Se va face referire numai la textele legale în baza cărora a fost adoptat/emis actul 

administrativ, prin menționarea articolului și aliniatului, numărului actului normativ, anul emiterii actului 

normativ și titlul actului normativ. În situația republicării, modificării ori completării actului normativ 

invocat se va face referire la acest aspect. 

 e.) temeiul legal care stabilește competența legală cu privire la adoptarea/emiterea actului 

administrativ. De exemplu: În cazul dispoziției va fi utilizată următoarea formulă „În temeiul art. 106 

alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, emit prezenta DISPOZIȚIE”. În cazul hotărârii va fi utilizată următoarea formulă 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea HOTĂRÂRE”. 

 f.) În situaţia actelor administrative care transpun/pun în aplicare norme comunitare, după temeiul 

legal care stabilește competența legală cu privire la adoptarea/emiterea actului administrativ, va fi făcută 

trimitere la elementele de identificare ale actului comunitar care a fost transpus/pus în aplicare.  

       Art. 57. Partea dispozitivă a actului administrativ reprezintă conţinutul propriu-zis al 

reglementării, alcătuit din totalitatea normelor juridice instituite pentru sfera raporturilor sociale ce fac 

obiectul acestuia. 

 Art. 58. (1) Redactarea textelor se face prin folosirea cuvintelor în înţelesul lor curent din 

limba română modernă, cu evitarea regionalismelor. Redactarea este subordonată dezideratului înţelegerii 

cu uşurinţă a textului de către destinatarii acestuia. 

        (2) În cazul în care există un sinonim de largă răspândire în limba română este 

interzisă folosirea neologismelor, iar dacă se impune folosirea unor termeni şi expresii străine, se va 

alătura, după caz, corespondentul lor în limba română. 

        (3) Termenii de specialitate pot fi utilizaţi numai dacă sunt consacraţi în domeniul de 

activitate la care se referă reglementarea. 

        (4) În limbajul normativ aceleaşi noţiuni se exprimă numai prin aceiaşi termeni. Dacă 

o noţiune sau un termen nu este consacrat sau poate avea înţelesuri diferite, semnificaţia acestuia în 
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context se stabileşte prin actul administrativ ce le instituie, în cadrul dispoziţiilor generale sau într-o 

anexă destinată lexicului respectiv. 

        (5) Exprimarea prin abrevieri a unor denumiri sau termeni se poate face numai prin 

explicitare în text, la prima folosire. 

          (6) Textul articolelor trebuie să aibă caracter dispozitiv, să prezinte norma instituită 

fără explicaţii sau justificări. 

         (7) În redactarea actului administrativ, de regulă, verbele se utilizează la timpul 

prezent, forma afirmativă, pentru a se accentua caracterul imperativ al dispoziţiei respective. 

       (8) Utilizarea unor explicaţii prin norme interpretative este permisă numai în măsura 

în care ele sunt strict necesare pentru înţelegerea textului.  

 Art. 59. (1)  Elementul structural de bază al părţii dispozitive îl constituie articolul.  

        (2) Articolul cuprinde, de regulă, o singură dispoziţie normativă aplicabilă unei 

situaţii date. 

        (3) Structura articolului trebuie să fie echilibrată, abordând exclusiv aspectele juridice 

necesare contextului reglementării. 

        (4) Articolul se exprimă în textul actului administrativ prin abrevierea „art.ˮ. 

Articolele se numerotează în continuare, în ordinea din text, de la începutul până la sfârşitul actului 

administrativ, cu cifre arabe. Dacă actul administrativ cuprinde un singur articol, acesta se va defini prin 

expresia „Articol unicˮ. 

 Art. 60. (1)  În cazul actelor administrative care au ca obiect modificări sau completări ale 

altor acte administrative, articolele se numerotează cu cifre romane, urmând a fi păstrată numerotarea cu 

cifre arabe pentru textele modificate sau completate. 

        (2) În cazul în care din prevederea normativă primară a unui articol decurg, în mod 

organic, mai multe ipoteze juridice, acestea vor fi prezentate în alineate distincte, urmând a fi asigurată 

articolului o succesiune logică a ideilor şi o coerenţă a reglementării. 

        (3) Alineatul, ca subdiviziune a articolului, este constituit, de regulă, dintr-o singură 

propoziţie sau frază, prin care se reglementează o ipoteză juridică specifică ansamblului articolului; dacă 

dispoziţia (în sensul de prevedere sau reglementare) nu poate fi exprimată într-o singură propoziţie sau 

frază, se pot adăuga noi propoziţii sau fraze, separate prin punct şi virgulă. Alineatul se evidenţiază 

printr-o retragere de la alinierea textului pe verticală. 

       (4) În actele administrative cu o anumită întindere, dacă un articol are două sau mai 

multe alineate, acestea se numerotează la începutul fiecăruia cu cifre arabe cuprinse în paranteză.  

       (5) Dacă textul unui articol sau alineat conţine enumerări prezentate distinct, acestea 

se identifică prin utilizarea literelor alfabetului românesc. 

 Art. 61. (1)  Soluţiile pe care le cuprinde hotărârea consiliului județean sau dispoziția 

președintelui consiliului județean trebuie să fie temeinic fundamentate, urmând a fi luate în considerare 

interesul social, legislația națională în vigoare şi cerinţele corelării cu ansamblul reglementărilor interne 

şi ale armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară şi cu tratatele internaţionale la care 

România este parte, precum şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. 

       (2) În cadrul soluţiilor preconizate trebuie să se realizeze o configurare explicită a 

conceptelor şi noţiunilor folosite în noua reglementare, care au un alt înţeles decât cel comun, pentru a se 

asigura astfel înţelegerea lor corectă şi a se evita interpretările greşite. 

       (3) Soluţiile legislative preconizate prin noua reglementare trebuie să aibă în vedere și 

reglementările în materie ale Uniunii Europene, asigurând compatibilitatea cu acestea. 

 Art. 62. (1) Pentru asigurarea unei succesiuni logice a soluţiilor preconizate şi realizarea unei 

armonii interioare a actului administrativ, redactarea textului proiectului trebuie precedată de întocmirea 

unui plan de grupare a ideilor în funcţie de conexiunile şi de raportul firesc dintre ele, în cadrul concepţiei 

generale a reglementării. 

     (2) Forma şi estetica exprimării nu trebuie să prejudicieze stilul juridic, precizia şi 

claritatea reglementării. 

     (3) Textul articolelor trebuie să aibă caracter dispozitiv, să prezinte norma instituită fără 

explicaţii sau justificări. 

 Art. 63. (1) Actele administrative trebuie redactate într-un limbaj şi stil juridic specific normativ, 

concis, sobru, clar şi precis, care să excludă orice echivoc, cu respectarea strictă a regulilor gramaticale şi 

de ortografie. 

     (2) Este interzisă folosirea neologismelor, dacă există un sinonim de largă răspândire în 

limba română. În cazurile în care se impune folosirea unor termeni şi expresii străine, se va alătura, după 

caz, corespondentul lor în limba română. Termenii de specialitate pot fi utilizaţi numai dacă sunt 

consacraţi în domeniul de activitate la care se referă reglementarea. 
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     (3) Redactarea textelor se face prin folosirea cuvintelor în înţelesul lor curent din limba 

română modernă, cu evitarea regionalismelor. Redactarea este subordonată dezideratului înţelegerii cu 

uşurinţă a textului de către destinatarii acestuia. 

      (4) Textul reglementării trebuie să fie formulat clar, fluent şi inteligibil, fără dificultăţi 

sintactice şi pasaje obscure sau echivoce. Nu se folosesc termeni cu încărcătură afectivă. De asemenea 

textul reglementării se redactează într-un stil explicativ, clar, folosindu-se 

terminologia/noțiunile/instituțiile juridice din actul normativ în baza căruia a fost adoptată reglementarea. 

      (5) În redactarea actului normativ, de regulă, verbele se utilizează la timpul prezent, 

forma afirmativă, pentru a se accentua caracterul imperativ al dispoziţiei respective. 

      (6) Utilizarea unor explicaţii prin norme interpretative este permisă numai în măsura în 

care ele sunt strict necesare pentru înţelegerea textului. Exprimarea prin abrevieri a unor denumiri sau 

termeni se poate face numai prin explicitare în text, la prima folosire, numai în situația actelor 

administrative cu un conținut mai voluminous. 

      (7) Noțiunile folosite care au un alt înţeles decât cel comun, pentru a se asigura 

înţelegerea lor corectă şi a se evita interpretările greşite, vor fi definite și explicitate, de regulă, într-un 

articol separat, care va fi plasat în partea de început a reglementării. 

 Art. 64. (1) În cazul în care este necesar, un articol va cuprinde dispoziţii tranzitorii, care 

cuprind măsurile ce se instituie cu privire la derularea raporturilor juridice născute în temeiul vechii 

reglementări care urmează să fie înlocuită de noul act administrativ. 

         (2) Dispoziţiile tranzitorii trebuie să asigure, pe o perioadă determinată, corelarea 

celor două reglementări, astfel încât punerea în aplicare a noului act administrativ să decurgă firesc şi să 

evite retroactivitatea acestuia sau conflictul între norme succesive. 

            (3) Ultimele două articole ale actului administrativ vor conține, de regulă, 

dispoziţiile finale, care cuprind măsurile necesare pentru punerea în aplicare a actului normativ, eventual 

data intrării în vigoare a acestora, implicaţiile asupra altor acte administrative, ca: abrogări, modificări, 

completări, precum şi dispoziţia de aducere la cunoștință publică. 

            (4) La actul administrativ cu caracter temporar se prevede şi perioada de aplicare sau 

data încetării aplicării sale. 

   Art. 65. (1) La redactarea textului unui act administrativ pot fi folosite, ca părţi componente 

ale acestuia, anexe care conţin prevederi ce cuprind exprimări cifrice, desene, tabele, planuri sau altele 

asemenea. 

          (2) Anexa trebuie să aibă un temei-cadru în corpul actului administrativ şi să se 

refere exclusiv la obiectul determinat prin textul de trimitere. Textul-cadru de trimitere trebuie să facă, 

în finalul său, menţiunea că anexa face parte integrantă din actul administrativ. 

          (3) Titlul anexei cuprinde exprimarea sintetică a ideii din textul de trimitere. Dacă 

sunt mai multe anexe, acestea se numerotează cu cifre arabe, în ordinea în care au fost enunţate în textul 

actului administrativ. 

 

Secțiunea 4 Elaborarea proiectelor de hotărâri de guvern 

 

 Art. 66. Elaborarea proiectelor hotărârilor de guvern se face în conformitate cu prevederile Legii 

nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare şi ale H.G. nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului 

privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de 

documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea 

adoptării/aprobării. 

 Art. 67. (1) La finalizarea procedurii de elaborare şi consultare, se vor transmite Secretariatului 

General al Guvernului, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic/PDF, în vederea înregistrării, 

proiectele de documente de politici publice şi proiectele de acte normative însuşite, prin semnare, de către 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba şi Prefectul Judeţului Alba, împreună cu o adresă de înaintare. 

   (2) Adresa de înaintare prevăzută la alin. 1 va fi însoţită de următoarele documente, 

după caz: 

  a.) proiectul de document de politică publică sau proiectul de act normativ; 

  b.) instrumentul de prezentare şi motivare; 

  c.) tabelul de concordanţă între actul normativ comunitar propus să fie transpus şi proiectul de act 

normativ naţional care îl transpune; 

  d.) tabelul comparativ cuprinzând reglementarea în vigoare şi reglementarea propusă, în situaţia în 

care proiectele de acte normative conţin modificări şi/sau completări ale actelor normative în vigoare. 
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Art. 68. Iniţiatorul este responsabil pentru corectitudinea datelor cuprinse în documentele care 

stau la baza inițierii proiectului de hotărâre de guvern, precum şi pentru concordanţa dintre informaţiile 

prezentate în formă scrisă şi în cea electronică. 

Art. 69. (1) La nivelul Direcţiei juridică şi relaţii publice, va fi desemnat un funcţionar public cu 

atribuţii de primire şi înregistrare a proiectelor de acte normative sau a proiectelor de documente de 

politici publice, precum şi de comunicare a tuturor datelor necesare pentru urmărirea procesului de 

avizare. 

     (2) Funcţionarul public desemnat conform alin. 1, va avea dreptul la semnătură 

electronică, având ca atribuţie principală gestionarea tuturor activităţilor legate de procedura de elaborare 

şi avizare a proiectelor de documente de politici publice şi a proiectelor de acte normative. 

CAPITOLUL VI   Semnarea documentelor 

 

Art. 70. Documentele din corespondenţa care va fi expediată vor fi întocmite în două 

exemplare originale (sau mai multe, în funcție de numărul adresanților), din care un exemplar se 

păstrează. 

Art. 71. (1) Semnarea documentelor se va face de către președintele și vicepreședinții 

Consiliului Județean Alba/administratorul public al județului Alba, ținând cont de repartizarea și 

delegarea atribuțiilor prin Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba, precum 

și delegarea atribuțiilor președintelui Consiliului Județean Alba prin dispoziție. 

       (2) Semnarea documentelor se va face de către vicepreședinții Consiliului Județean 

Alba, astfel: 

 vicepreşedintele căruia i-a fost delegată exercitarea atribuţiilor de coordonare a următoarelor 

compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba: Direcţia gestionarea 

patrimoniului şi Compartimentul sistem de control managerial intern, va semna documentele care provin 

de la aceste structuri, cu excepţia celor prevăzute la alin. 4, alin. 6 şi alin. 7; 

 vicepreşedintele căruia i-a fost delegată exercitarea atribuţiilor de coordonare a următoarelor 

compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba: Direcţia dezvoltare şi 

bugete, Compartimentul Autoritatea județeană de transport şi Compartimentul Unități de asistență 

medicală, socială, învățământ special, va semna documentele care provin de la aceste structuri, cu 

excepţia celor prevăzute la alin. 4, alin. 6 şi alin. 7, precum şi documentele care rezidă din exercitarea 

atribuţiilor de coordonare a următoarelor servicii publice şi de utilitate publică de interes judeţean din 

subordinea Consiliului Judeţean Alba: Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi Spitalul de 

Pneunoftiziologie Aiud; Direcţia Judeţeană de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba.   

                (3) Administratorul public al Judeţului Alba va semna documentele care rezidă din 

exercitarea atribuţiilor de coordonare a următoarelor compartimente din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Alba: Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism, Serviciul pentru 

implementarea Programului Alba – România100, precum şi documentele care rezidă din exercitarea 

atribuţiilor de coordonare a următoarelor servicii publice şi de utilitate publică de interes judeţean din 

subordinea Consiliului Judeţean Alba: Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia; Teatrul de Păpuși 

„Prichindel” Alba Iulia; Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba; Centrul de Cultură „Augustin Bena” 

Alba; Serviciul Public Județean SALVAMONT - SALVASPEO Alba. 

     (4) Prin excepție de la prevederile aliniatelor anterioare, următoarele tipuri de 

documente vor fi semnate astfel: 

 Proiectele de hotărâri de guvern inițiate de președintele Consiliului Județean Alba (împreună 

cu Prefectul Județului Alba), sau propunerile privind modificarea ori completarea unor acte normative, 

vor fi semnate de către Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, iar în absenţa acestuia de către 

vicepreşedintele delegat prin dispoziţie; 

 Corespondenţa adresată direct Parlamentului, Preşedinţiei României, Guvernului, ministerelor 

şi celorlalte organe ale administraţiei publice centrale va fi semnată de Preşedintele Consiliului Judeţean 

Alba, iar în absenţa acestuia de către vicepreşedintele delegat prin dispoziţie; 

 Hotărârile adoptate de Consiliul Județean Alba vor fi semnate de către preşedinte (iar în 

absenţa acestuia de către vicepreşedintele delegat prin dispoziţie) şi contrasemnate de către secretarul 

judeţului; 

 Dispozițiile emise de Președintele Consiliul Județean Alba vor fi semnate de către preşedinte 

(iar în absenţa acestuia de către vicepreşedintele delegat prin dispoziţie) şi avizate de legalitate de către 

secretarul judeţului; 

  Circularele adresate autorităţilor administraţiei publice locale care conţin puncte de vedere cu 

privire la interpretarea unor texte ale actelor normative, vor fi semnate de preşedinte (iar în absenţa 

acestuia de către vicepreşedintele delegat prin dispoziţie) şi secretarul judeţului; 
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  Circularele adresate autorităţilor administraţiei publice locale prin care sunt solicitate date sau 

informaţii necesare exercitării unor atribuţii prevăzute în actele normative în vigoare, vor fi semnate de 

vicepreşedintele care are în coordonare compartimentul care exercită atribuţia respectivă; 

 Contractele de muncă  vor fi semnate de către Președintele Consiliului Judeţean Alba, după ce 

în prealabil au fost avizate de Biroul resurse umane, Direcţia juridică şi relaţii publice, Direcţia dezvoltare 

şi bugete, Direcţia de specialitate şi au acordată viza CFP; 

 Contractele de management vor fi semnate de către Președintele Consiliului Judeţean Alba, 

după ce în prealabil au fost avizate de administratorul public al Judeţului Alba, Biroul resurse umane, 

Direcţia juridică şi relaţii publice şi Direcţia dezvoltare şi bugete şi au acordată după caz, viza CFP; 

 Cererile de chemare în judecată (acțiunile judecătorești, sesizările), întâmpinările și orice alte 

de procedură cu instanțele judecătorești și parchetele vor fi semnate de Preşedintele Consiliului Judeţean 

Alba, iar în absenţa acestuia de către vicepreşedintele delegat prin dispoziţie; 

 Corespondenţa adresată persoanelor fizice va fi semnată de către preşedinte sau, după caz, de 

vicepreşedintele/administratorul public al judeţului care are în coordonare compartimentul care exercită 

atribuţia la care se face trimitere în corespondența respectivă; 

  Delegaţiile pentru deplasarea în interes de serviciu a conducerii Consiliului Judeţean Alba se 

semnează de către vicepreşedinţi sau secretarul judeţului; 

  Delegaţiile pentru deplasarea în interes de serviciu a personalului aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba se semnează de către vicepreşedinţi, administratorul public al judeţului, 

secretarul județului sau directorii direcţiilor; 

  Certificatele şi adeverințele vor fi semnate de către directorii direcțiilor, ori după caz 

șefii serviciilor ori birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, în funcție 

de competențele stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba; 

 Delegațiile salariaților altor instituții sau autorități ale administrației publice locale ori 

persoane juridice care s-au prezentat în interes de serviciu la Consiliul Județean Alba vor fi semnate de 

către administratorul public al județului Alba, secretarul județului, directorii direcțiilor, ori după caz șefii 

serviciilor ori birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba (care au 

constatat deplasarea în interes de serviciu). 

        (5) Semnarea documentelor care provin de la alte compartimente din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba decât cele menţionate la alin. 2 și alin.3, precum şi 

a altor tipuri de documente care nu fac obiectul alin. 4  se va face de către Președintele Consiliului 

Judeţean Alba. 

        (6) Documentele pentru care în legislația națională sunt prevăzute formulare 

standard (de exemplu: certificate de urbanism, autorizații de construire, răspuns la cereri privind accesul 

la informații de interes public, situații financiare, etc.) vor fi semnate în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare. 

        (7) Documentele privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea și plata 

cheltuielilor, precum şi cu privire la organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, 

vor fi semnate în conformitate cu prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba cu 

privire la stabilirea unor atribuții privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea și plata cheltuielilor, 

precum și cu privire la organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale în cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

        (8) În cazul absenţei preşedintelui sau vicepreşedinţilor semnarea 

documentelor se face de către persoana care va exercita atribuţiile pe perioada absenţei acestora, conform 

dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba ori Regulamentului de organizare și funcționare a 

Consiliului Județean Alba. 

       (9) Proiectele de hotărâri vor fi iniţiate de regulă, de către vicepreşedinţi în 

domeniile de activitate pentru care asigură coordonarea conform alin. 2, în restul situaţiilor urmând a fi 

iniţiate de către preşedinte (fără a fi afectat dreptul de iniţiere al consilierilor judeţeni). 

Art. 72. (1) Documentele de corespondenţă întocmite drept răspuns, prezentate în vederea 

semnării vor avea anexate corespondenţa la care se răspunde. 

         (2) Toate documentele de corespondenţă vor fi redactate conform machetelor 

tipizate care prevăd semnăturile aferente, urmând a fi respectat întocmai formularul și conținutul stabilit 

în prezentul regulament.   

 Art. 73. (1) Documentele redactate și supuse semnării vor avea următorul subsol de pagină: 

 

Coordonator direcție/ serviciu/ compartiment 

Vicepreședinte/ 

Administrator public/ 

Secretarul județului 

 

Numele și prenumele 

Nr. 

ex. 
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Semnătura 

Direcția: Avizat, 

Director executiv/  

Director executiv adjunct/  

Șef de serviciu/ birou 

 

Numele și prenumele 

Semnătura 

Serviciu/ Birou/ Compartiment: 

Întocmit, 

Numele și prenumele 

Semnătura 

Verificat,  

Numele și prenumele 

(șef ierarhic superior, după caz) 

Semnătura 

 

       (2) În situaţia în care corespondenţa întocmită conţine mai mult de o pagină subsolul 

apare doar pe ultima pagină. Subsolul conţine informaţii pentru identificarea celui care a întocmit şi a 

celui care a verificat documentul. 

       (3) Funcționarii publici de execuție/personalul contractual din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba, care întocmesc documentele prevăzute la alin. 1, le revine 

responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea și legalitatea întocmirii acestora, atrăgând în 

situația încălcării prevederilor legale, răspunderea administrativă, civilă sau penală după caz, iar 

funcționarii publici de conducere/personalul contractual de conducere care verifică și avizează  

documentele prevăzute la alin. 1 își asumă în totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității în 

solidar cu întocmitorul înscrisului.   

Art. 74. Contractele administrative, acordurile de parteneriat, acordurile de cooperare vor fi 

semnate după cum urmează:  

     Calitatea părţii în contract                                          Calitatea părţii în contract 

             Judeţul Alba prin                                                    Denumire societate 

                  Consiliul Judeţean Alba                                                    Administrator,                                

                 Preşedinte,                                                           Nume şi prenume 

           Nume şi prenume                                                             Semnătura 

                Semnătura 

Vicepreşedinte/Administrator public al judeţului 

   (care are în coordonare compartimentul 

de la care provine documentul) 

             Director executiv 

   (al Direcţiei dezvoltare şi bugete) 

            Nume şi prenume 

                  Semnătura                  

            Director executiv 

    (al direcţiei de specialitate) 

           Nume şi prenume 

                 Semnătura    

            Director executiv 

(Direcţia juridică şi relaţii publice) 

           Nume şi prenume 

                Semnătura 

                       CFP 

           Nume şi prenume 

                 Semnătura    

                       Vizat 

              Consilier juridic  

             Nume şi prenume 

                 Semnătura                     

                    Întocmit, 

   Compartiment specialitate 

          Nume şi prenume 

               Semnătura 

 

CAPITOLUL VII Aplicarea sigiliului/ştampilei, utilizarea parafelor  

pe corespondenţă şi  expedierea corespondenţei 

 

          Art.  75. (1)  Sigiliul, ştampilele şi parafele se utilizează şi se păstrează potrivit anexei - parte 

integrantă a prezentului regulament. 
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    (2) Corespondenţa, după semnare, va fi transmisă persoanei care efectuează lucrările de 

secretariat la Cabinetul Preşedintelui Consiliului Județean Alba, urmând ca aceasta să aplice ştampila sau 

sigiliul, conform anexei prezentului Regulament.  

 Art. 76. (1) După semnarea și ștampilarea corespondenţei de către persoanele 

competente, personalul care a întocmit corespondenţa, se va ocupa de expedierea ei în funcţie de metoda 

aleasă astfel: 

► prin e-mail – vor fi folosite doar adresele oficiale ale instituţiei; 

► prin fax – se realizează prin intermediul persoanelor care asigură secretariatele aparatului de 

specialitate; 

► prin poştă, curier – se realizează prin intermediul persoanei cu atribuţii privind registratura 

generală; 

► prin afișare pe site-ul propriu - se realizează prin intermediul Compartimentului  informatică; 

► prin Poşta militară – se realizează prin intermediul persoanei care efectuează lucrările de 

secretariat la Cabinetul Preşedintelui Consiliului Județean Alba; 

► direct şi personal la registratura instanţelor judecătoreşti din municipiul Alba Iulia  

                 (2) În toate cazurile, persoana care are atribuții cu privire la expedierea 

corespondenţei va aplica pe exemplarul care rămâne în instituţie parafa de expediere, va completa data 

expedierii (anul, luna, ziua), va semna şi se va asigura de existenţa confirmării acesteia. 

     (3) Un exemplar al actului expediat purtând parafa de expediere se înapoiază 

persoanei care l-a întocmit, acesta urmând să îl păstreze în vederea arhivării întregii lucrări. 

       (4) Personalul care a întocmit corespondenţa completează (dacă există 

implementat un sistem de evidență electronică a documentelor, rubricile specifice expedierii, inclusiv 

indicativul dosarului. 

     (5) După rezolvare, compartimentul de specialitate grupează documentele 

conform nomenclatorului arhivistic aprobat. 

           Art. 77. Pentru corespondenţa care se expediază prin POŞTA MILITARĂ persoana care a 

întocmit corespondenţa va înscrie pe plic datele de identificare ale destinatarului (instituţia, localitatea, 

persoana de contact şi nr. de înregistrare). Persoana care efectuează lucrările de secretariat la Cabinetul 

Preşedintelui completează în „Borderou” rubricile specifice expedierii aplicând pe copia documentului 

care se expediază ştampila „EXPEDIAT POŞTA MILITARĂ”.  Dovada expedierii prin poşta militară o 

constituie borderoul întocmit, păstrat de către persoana care efectuează lucrările de secretariat la 

Cabinetul Preşedintelui. 

          Art. 78. (1) Persoana care are atribuţii privind registratura generală sortează corespondenţa pe 

destinatari, după care completează plicurile, trecând numele sau denumirea destinatarului şi adresa 

completă. 

   (2) Pe plicul de corespondență vor fi înscrise citeț numele și prenumele destinatarului 

sau după caz titulatura instituției ori autorității administrației publice, scrise corect, fără prescurtări, 

urmate de adresa exactă însoțită de codul poștal. În partea stângă a plicului va fi înscris numărul de 

înregistrare al documentului transmis cu plicul respectiv. 

             (3) În municipiul Alba Iulia expedierea corespondenţei către instituţii se va face pe bază 

de condică de predare-primire, prin curier asigurat din cadrul Serviciului administrativ. 

           Art. 79. (1) În cazul implementării unui sistem informatic de gestionare a documentelor, orice 

mișcare a documentelor se consemnează în evidența electronică, urmând ca transferurile să fie operate și 

prin intermediul Condicilor de predare-primire a documentelor. 

    (2) Documentele intrate, precum și cele întocmite în cadrul structurilor 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba se predau destinatarilor în mod obligatoriu și sub 

semnătură în Condica de predare-primire a documentelor. 

    (3) Pot fi transmise documente între structurile aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba sau între funcționari publici/personal contractual și prin intermediul poștei 

electronice, prin e-mail. 

Art. 80. (1) Documentele neclasificate se expediază și se transportă în plicuri lipite și ștampilate 

prin poșta civilă, poșta militară sau curieri proprii, cu excepția documentelor pentru instanțele 

judecătorești care pot fi depuse și direct de către consilierii juridici care asigură reprezentarea în instanță. 

     (2) Expedierea corespondenței urgente poate fi efectuată și prin alte mijloace de 

comunicare (fax, e-mail), în acest caz urmând a fi imprimată și reținută dovada comunicării (care va fi 

atașată la sfârșitul documentului). 

    (3) Expedierea documentelor către entități din străinătate și misiuni diplomatice 

se face prin intermediul Compartimentului relații internaționale. 

 

CAPITOLUL VIII   Constituirea arhivei 
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 Art. 81. Compartimentul registratură, arhivă, monitorul oficial are obligația de a asigura evidenţa, 

inventarierea, selecţionarea, păstrarea şi folosirea documentelor deţinute de Consiliul Județean Alba, în 

condițiile și cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1994 a arhivelor naţionale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 Art. 82. (1) Şeful fiecărei structuri din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba răspunde de întocmirea proiectului de nomenclator arhivistic pentru documentele specifice 

direcției/serviciului/biroului/compartimentului respectiv.  

     (2) Propunerile vor fi centralizate de Compartimentul registratură, arhivă, monitorul 

oficial şi vor fi înaintate, în trei exemplare originale, spre aprobare şi confirmare. 

     (3) Nomenclatorul arhivistic va fi confirmat de Serviciul Judeţean Alba al Arhivelor 

Naţionale și aprobat, prin dispoziție de către președintele Consiliului Județean Alba. 

     (4) După confirmare, nomenclatorul arhivistic va fi difuzat la toate structurile din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, în vederea aplicării lui. 

     (5) Nomenclatorul dosarelor nu se modifică anual, ci numai atunci când se produc 

schimbări în structura aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. În cazul înfiinţării de noi 

compartimente, nomenclatorul se completează cu denumirea acestora şi cu dosarele nou create. În cazul 

compartimentelor care primesc atribuții noi, vor fi create alte grupe de documente decât cele prevăzute 

iniţial, iar nomenclatorul arhivistic va fi completat cu noile dosare. 

 Art. 83. (1) După rezolvarea lor, documentele se grupează în dosare, potrivit nomenclatorului 

arhivistic şi vor fi predate la Compartimentul registratură, arhivă, monitorul oficial, în al doilea an de la 

constituire.  

       (2) Anual, documentele se grupează în unităţi arhivistice, potrivit problematicii şi 

termenelor de păstrare stabilite în nomenclatorul documentelor de arhivă. 

 Art. 84. În vederea predării dosarelor la Compartimentul registratură, arhivă, monitorul oficial 

vor fi efectuate următoarele operaţiuni: 

   documentele cuprinse în dosar vor fi ordonate cronologic sau, în cazuri speciale, după alte 

criterii (alfabetic, geografic etc.) aprobate prin procedură;  

  în constituirea dosarului va fi folosită ordinea cronologică, actele mai vechi trebuie să se afle 

deasupra și cele mai noi dedesubt; 

   vor fi îndepărtate acele, clamele, agrafele metalice, filele nescrise, dubletele; 

   documentele din fiecare dosar vor fi legate în coperte de carton, în așa fel încât să se asigure 

citirea completă a textului, datelor și rezoluțiilor; 

   dosarele nu trebuie să aibă mai mult de 250 - 300 file; în cazul depășirii acestui număr, se 

constituie mai multe volume ale aceluiași dosar; 

   filele dosarelor vor fi numerotate în colțul din dreapta sus, cu creion negru; în cazul dosarelor 

compuse din mai multe volume, filele vor fi numerotate începând cu numarul l pentru fiecare volum; 

   pe coperta dosarului vor fi înscrise: denumirea Consiliul Județean Alba, denumirea structurii 

din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba creator al dosarului, numărul de dosar din 

inventar, anul, indicativul din nomenclatorul arhivistic în vigoare, datele de început și de sfârșit, numărul 

de file, volumul și termenul de păstrare; 

   pe o foaie nescrisă, adăugată la sfârșitul dosarului, sau pe prima pagină nescrisă a registrelor și 

condicilor, funcționarul public/personalul contractual de la compartimentul creator al dosarului va face 

următoarea certificare: „Prezentul dosar (registru, condică) conține ... fileˮ, în cifre și, între paranteze, în 

litere, după care își va înscrie numele și prenumele citeț, va semna și va înscrie data certificării. 

 Art. 85. (1) Dosarele vor fi depuse la Compartimentul registratură, arhivă, monitorul oficial pe 

bază de inventare, întocmite după modelul prezentat în anexa nr. 2 a Instrucţiunilor privind activitatea de 

arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul 

de zi nr. 217/2 mai 1996.  

     (2) Inventarul va cuprinde toate dosarele cu același termen de păstrare, create în cursul 

unui an, de către un compartiment. În aceste condiții, fiecare compartiment va întocmi atâtea inventare 

câte termene de păstrare sunt preăzute în nomenclatorul arhivistic, la compartimentul respectiv.  

      (3) În cazul dosarelor formate din mai multe volume, în inventar fiecare volum va 

primi un număr curent distinct.  

      (4) Inventarele vor fi întocmite în 3 exemplare pentru documentele nepermanente și în 

4 exemplare pentru documentele permanente, dintre care un exemplar rămâne la compartimentul care 

face predarea, iar celelalte vor fi depuse o dată cu dosarele la Compartimentul registratură, arhivă, 

monitorul oficial. 

 Art. 86. (1) Dosarele neîncheiate în anul respectiv, ca și cele care, din motive justificate, se 

opresc la compartiment, vor fi trecute în inventarul anului respectiv, cu menționarea nepredării lor; în 

momentul predării lor ulterioare, în inventar va fi mentionat acest lucru. 
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     (2) Dosarele care cuprind acte din mai mulți ani vor fi inventariate la anul de început, 

urmând a fi menționate în inventar datele extreme.  

 Art. 87. Constituirea dosarelor, inventarierea și predarea lor intră în obligația compartimentelor 

creatoare de documente. Predarea la Compartimentul registratură, arhivă, monitorul oficial va fi făcută 

conform unei programari prealabile, stabilită de comun acord între cele două compartimente (predător și 

primitor).  

 Art. 88. Evidența dosarelor și a inventarelor depuse la Compartimentul registratură, arhivă, 

monitorul oficial va fi ținută în registrul de evidență curentă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 

a Instrucţiunilor privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente aprobate de 

conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217/2 mai 1996.  

 Art. 89. (1) Scoaterea dosarelor din evidenţa Compartimentului registratură, arhivă, monitorul 

oficial va fi făcută numai cu aprobarea președintelui Consiliului Județean Alba şi cu confirmarea 

Serviciului Județean Alba al Arhivelor Naţionale, în urma selecţionării, transferului către altă unitate 

deţinătoare sau ca urmare a distrugerii provocate de evenimente neprevăzute. 

        (2) În cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba funcţionează o 

comisie de selecţionare, numită prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Alba, compusă din: un 

preşedinte, un secretar şi un număr impar de membri numiţi din rândul specialiştilor proprii.  

      (3) Această comisie se întruneşte anual sau ori de câte ori este necesar, pentru a analiza 

fiecare unitate arhivistică în parte, stabilindu-i valoarea practică sau istorică; hotărârea luată se 

consemnează într-un proces-verbal, întocmit potrivit anexei nr. 5 din Legea nr. 16/1994 a Arhivelor 

Naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

        (4) Procesul-verbal de selecţionare, însoţit de inventarele documentelor propuse spre 

eliminare ca fiind lipsite de valoare, precum şi de inventarele documentelor ce se păstrează permanent, se 

înaintează spre aprobare comisiei din cadrul Serviciului Judeţean Alba al Arhivelor Naţionale. 

      (5) Documentele vor putea fi scoase din evidenţa arhivei şi pot fi eliminate numai în 

baza proceselor-verbale ale comisiei de selecționare. 

 Art. 90. (1) Documentele care au atribuit un nivel de clasificare vor fi înregistrate, manipulate, 

studiate și păstrate potrivit actelor normative în vigoare privind apărarea secretului de stat.  

      (2) Gruparea în dosare, inventarierea şi selecţionarea documentelor care au atribuit un 

nivel de clasificare va fi făcută în conformitate cu prevederile  Instrucţiunilor privind activitatea de 

arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul 

de zi nr. 217/2 mai 1996, cu următoarele precizări: 

 - gruparea documentelor în dosare va fi făcută pe baza nomenclatorului arhivistic, în care se 

cuprind şi categoriile de documente din listele de date şi informaţii secrete de stat.  

 - gruparea documentelor secrete în dosare se face separat de cele nesecrete;  

 - documentele secrete de serviciu şi nesecrete, care fac corp comun cu documentele secrete de 

stat (situaţii, grafice, schiţe, tabele) şi care nu pot fi separate, vor intra în componenţa dosarului cu 

documente secrete de stat;  

 - gruparea documentelor secrete de stat în dosare, legarea acestora, numerotarea filelor şi 

certificarea va fi făcută în anul următor creării lor, la structura de securitate, urmând a fi predate 

Compartimentul registratură, arhivă, monitorul oficial, pe bază de inventare, după declasificarea acestora.  

 - documentele secrete de stat care îşi păstrează acest caracter şi după expirarea termenului de 

păstrare prevăzut în nomenclator vor fi selecţionate la structura de securitate de către o comisie de 

selecţionare având în componenţă persoane care au acces la date, informaţii şi documente secrete de stat.  

Art. 91. (1) Compartimentul registratură, arhivă, monitorul oficial are obligația de a se asigura că 

documentele sunt păstrate în arhivă, în condiții corespunzătoare, urmând ca acestea să fie asigurate 

împotriva distrugerii, degradării, sustragerii ori comercializării în alte situaţii decât cele prevăzute de 

lege.  

     (2) Documentele de arhivă vor fi păstrate în încăperi amenajate în acest scop, cu 

asigurarea condiţiilor necesare pentru păstrarea corespunzătoare a documentelor şi pentru protecţia lor 

faţă de acţiunea agenţilor de deteriorare: praf, lumina solară, solicitări la uzura mecanică, variaţii de 

temperatură şi umiditate, temperaturi excesive, surse de infecţie sau întreţinere a agenţilor biologici, 

pericol de foc, inundaţii sau infiltraţii de apă. 

     (3) Depozitul de arhivă va fi dotat cu rafturi, rastele, dulapuri şi alte mijloace de 

depozitare specifice, de preferinţă din metal acoperit cu vopsele stabile, anticorozive şi fără emanaţii. 

 Art. 92. La manipularea şi transportul documentelor vor fi luate măsurile de protecţie necesare 

asigurării arhivei pe toată durata transportului. 

 Art. 93. Documentele cu valoare practică, în baza cărora se eliberează copii, certificate şi extrase 

privind drepturile individuale ale cetăţenilor, vor fi păstrate în arhiva Consiliului Județean Alba. 

           Art. 94. Copiile sau extrasele solicitate se certifică prin aplicarea ştampilei „Conform cu 

originalul” conform prevederilor legale, de către persoanele nominalizate în anexa prezentului 
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Regulament şi se eliberează, personal, solicitantului ori împuternicitului său legal, sau se expediază prin 

poştă. 

 

CAPITOLUL IX  Dispoziţii finale 

             Art. 95. Persoana cu atribuţii privind registratura generală va deține o evidenţă a autorităţilor  

centrale şi locale, a instituţiilor, serviciilor publice şi agenţilor economici, cu adresă şi număr de telefon, 

pentru a asigura o corectă expediere, iar pentru cazuri de urgenţă, o rapidă informare telefonică asupra 

corespondenţei care urmează a fi preluată de la Consiliul Judeţean Alba. Această evidență va fi 

actualizată în mod periodic, cel puțin o dată la 3 luni. 

 Art. 96. În cazul reorganizării unor compartimente, arhiva din cadrul acestora va fi predată 

compartimentului care a preluat activitatea. 

  Art. 97. Prezentul Regulament se completează, în mod corespunzător cu prevederile 

Nomenclatorului arhivistic confirmat de Şeful Serviciului Judeţean Alba al Arhivelor Naţionale şi ale 

actelor normative în vigoare, specifice domeniului reglementat. 

 Art. 98. La nivelul direcțiilor, precum și al serviciilor și birourilor care nu sunt subordonate direct 

unei direcții, vor fi gestionate următoarele dosare de documente: 

 a.) Dosar de resurse umane, în care se vor păstra toate documentele referitoare la salariații 

structurii respective: fișe de post, rapoarte de evaluare anuale, rapoarte de instruire, fișe de prezență 

lunare, dispoziții de salarizare, dispoziții de sancționare; 

 b.) Dosar privind sistemul de management al calității, în care se vor păstra toate documentele care 

privesc funcționarea sistemului de management al calității la nivelul structurii respective: proceduri de 

lucru, obiectivele calității, planificarea activităților, instruiri pe linie de sistem de management al calității, 

notificări și rapoarte de audit în domeniul sistemului de management al calității, rapoarte de 

neconformitate, acțiuni corective, hotărâri adoptate de Consiliul Județean Alba, precum și dispoziții 

emise de Președintele Consiliului Județean Alba prin care sunt stabilite reglementări în domeniul de 

activitate al structurii respective, etc.; 

 c.) Dosar de gestionare a patrimoniului, în care se vor păstra liste de inventariere, documente de 

predare-primire în gestiune, referate de necessitate, documente referitoare la modul de utilizare a 

echipamentelor aflate în gestiune, situația utilizării consumabilelor, etc; 

 d.) Dosar privind monitorizarea activității, în care se vor păstra toate rapoartele elaborate de 

structura respectivă în baza prevederilor legale în vigoare, precum și documentele care reflectă activitatea 

structurii respective și în care sunt consemnate rezultatele acelei activități.  

 Art. 99. Funcţionarii publici/salariaţii contractuali depun săptămânal un Raport de activitate la 

directori, șefi de servicii, șefi de birouri, urmând ca rapoartele să fie centralizate de către Biroul resurse 

umane. 

Art. 100. Primirea, înregistrarea, redactarea, semnarea, gestionarea și circulația documentelor 

care au atribuit un nivel de clasificare se face în conformitate cu prevederile Programului propriu de 

prevenire a scurgerii de informații clasificate. 

 

Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE        SECRETARUL JUDEŢULUI, 

     ION DUMITREL           Vasile BUMBU  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE     

                                        

DISPOZIŢIE 

privind repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare ale bugetului local al 

Județului Alba, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii, pe anul 2018, 

precum și efectuarea unor modificări potrivit clasificației indicatorilor privind finanțele publice 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 2778/12 februarie 2018 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba privind propunerea de repartizare pe trimestre a 

veniturilor şi cheltuielilor bugetare ale bugetului local al Județului Alba, a bugetului fondurilor externe 

nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  

proprii, precum și efectuarea unor modificări în clasificația indicatorilor privind finanțele publice,  pe 

anul 2018;  

Luând în considerare: 

- adresa nr. ABG_STG -711/11 ianuarie 2018 a Administrației Județene a Finanţelor Publice 

Alba privind comunicarea cotelor defalcate din impozitul pe venit estimate a se încasa în anul 2018 și a 

sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pe anul 2018, precum și estimările pe anii 2019-2021; 

- adresa nr. 462483/07 februarie 2018 a Ministerului Finanțelor Publice – Direcția Generala de 

Sinteza a Politicilor Bugetare  referitoare la modificarea in clasificația indicatorilor privind finanțele 

publice, potrivit prevederilor Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- adresa nr. ABG_STZ-1733/02 februarie 2018 a Administrației Județene a Finanțelor Publice 

Alba privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele 

locale, pe anul 2018; 

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 34/1 februarie 2018 privind 

aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba,  a bugetului fondurilor 

externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial 

din venituri  proprii  pe anul 2018; 

Având în vedere prevederile:  

- art. 104 alin. 1 lit. c coroborat cu art. 104 alin. 4 lit. e din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 50 alin. 2 lit. b din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 18 alin. 1 și alin. 5 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

DISPOZIȚIE 

 

Art. 1. Raportat la dispozițiile adresei Ministerului Finanțelor Publice nr. 462483/07.02.2018 și 

ținând cont de prevederile art. 18 alin. 1 și alin. 5 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprob evidenţierea în 

bugetul instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii, pe anul 2018, 

la alineatul 10.01.17 „Indemnizații de hrană” a sumelor aprobate inițial la alineatul 10.02.02 „Norme de 

hrană”, prin virarea sumelor de la alineatul 10.02.02 „Norme de hrană”  la  alineatul 10.01.17 

„Indemnizații de hrană”. 

Art. 2. Aprob repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare ale bugetului local al 

Județului Alba, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice  şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii pe anul 2018, aprobate conform Hotărârii 

Consiliului Județean Alba nr. 34/1 februarie 2018 și corespunzător modificării prevăzute art. 1 al 

prezentei dispoziții.  

Art. 3 Anexele nr. 2, nr. 3 și nr. 4 ale Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 34/1 februarie 

2018 cuprind repartizarea pe trimestre pe anul 2018 conform art. 2, precum și estimările pe anii 2019-

2021 și constituie părți integrante ale prezentei dispoziții. 
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Art. 4. Direcția dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba; Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei 

Municipiului Alba Iulia, Ordonatorilor terțiari de credite în extras și direcţiilor din cadrul aparatului  de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

   

 

                                             Avizat pentru legalitate,  

       PREŞEDINTE,         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                   ION DUMITREL             Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 27 

Alba Iulia, 12 februarie 2018 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului Județean Alba 

 în ședință ordinară, în ziua de 22 februarie 2018 

 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Având în vedere prevederile art. 94 alin. 1, alin. 3, alin. 5 și alin. 7 din Legea nr. 215/2001 a 

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

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, emit prezenta 

 

 

DISPOZIȚIE  

 

 

Art. 1. Convoc Consiliul Judeţean Alba în şedinţa ordinară, în ziua de 22 februarie 2018, ora 

11
00

, ședință ce va avea loc în sala de ședințe a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului din municipiul Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68. 

Art. 2. Proiectul ordinii de zi cuprinde:  

1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea înființării Consiliului Consultativ pe Probleme de 

Tineret al Judeţului Alba, precum și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestei structuri  

Inițiator: Ceteraş Marius Nicolae, consilier judeţean 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special şi 

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

2018 - 2019 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

3. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului -  

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

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

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea trecerii unui bun imobil situat administrativ  în 

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

bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba  

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de 

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

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

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

   6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind realizarea sau amplasarea 

în zona drumurilor publice de interes județean a căilor de acces, a panourilor publicitare, a oricăror 

construcții sau activități comerciale, amenajări sau instalații în orice scop 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

7. Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor de identificare ale bunului imobil „Teren 

aferent Stației de pompare Gura Roșiei” - proprietate publică a Judeţului Alba, concesionat către 

Societatea APA CTTA S.A. Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice Faza DALI şi a 

indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Consolidare Pod pe DJ 705B peste râul Mureş, km. 

3+949 localitatea Vinţu de Jos, judeţul Alba” 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

9. Proiect de hotărâre privind preluarea cotei de  1/2  părți asupra unui bun imobil situat 

administrativ în municipiul Blaj, din domeniul public al Municipiului Blaj și din administrarea 
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Consiliului Local al municipiului Blaj, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea 

Consiliului Județean Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

10. Proiect de hotărâre privind garantarea de către Judeţul Alba prin Consiliul Județean Alba a 

unei finanțări rambursabile contractate de S.C. Apa CTTA S.A. Alba, pentru realizarea unor obiective de 

investiții de interes local 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

11. Proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii 

„Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA pentru anul 2018 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

12. Proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii 

„Parcul Industrial Cugir” SA pentru anul 2018 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual de finanțare nerambursabilă din 

bugetul local al Județului Alba a activităților nonprofit de interes județean, aferent anului 2018 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

14. Raportul anual de activitate al Președintelui Consiliului Județean Alba cu privire la 

îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin şi a hotărilor Consiliului Judeţean Alba, pe anul 2017 

Prezintă: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

15. Raportul anual de activitate al Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap  Alba 

pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2017 

Prezintă: dr. Teodora Marchidanu - Preşedintele Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap  Alba 

16. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Județean Alba 

din data de 25 ianuarie 2018 

Redactat: Vasile Bumbu, Secretarul Județului Alba 

17. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Județean 

Alba din data de 1 februarie 2018 

Redactat: Vasile Bumbu, Secretarul Județului Alba 

18. Întrebări, interpelări, declaraţii politice.  

 

Prezenta dispoziție se afișează la sediul Consiliului Județean Alba, se publică în Monitorul 

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

Judeţului Alba, direcţiilor, serviciilor, birourilor și compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Alba.      

 

                 Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.  29 

Alba Iulia, 15 februarie 2018 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

cu privire la aprobarea componenţei Comisiei de examinare şi a Comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor, la examenul de promovare organizat în data de 2 martie 2018,  pentru personalul 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 3196 din 16 februarie 2018 al Biroului resurse umane cu privire la 

desemnarea comisiei de examinare şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la examenul de promovare 

organizat în data de 2 martie 2018 pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba. 

 Luând în considerare prevederile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 

examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, a personalului 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba aprobat prin Dispoziţia 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 449/9 septembrie 2016; 

 Având în vedere prevederile : 

 - art. 104 alin. 1 lit. a, art. 104 alin. 1 lit. f și art. 104 alin. 2 lit. b din Legea nr. 215/2001 a 

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

 - art. 31 alin. 6 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice; 

 - art. 44 alin. 1 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 

unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare 

in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit 

din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare; 

      În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 2015/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, emit prezenta  

DISPOZIŢIE 

 Art. 1. Aprob componența Comisiei de examinare şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la 

examenul de promovare organizat în data de 2 martie 2018  pentru personalul contractual din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, astfel: 

Comisia de examinare: 

Preşedinte: Voichiţa Maria COMAN   - arhitect șef al județului Alba  

Membri: Mihaiela Veturia HĂRMĂNAŞ  - consilier superior, Direcția amenajarea  

        teritoriului și urbanism - Compartimentul  

       urbanism,  avizare, autorizare 

        reprezentant Sindicatul „A.S” Alba. 

 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor 

Preşedinte:  Horaţiu Zaharia SUCIU   - şef birou, Biroul resurse umane 

Membri:      Angela RUSU     - consilier juridic superior, Direcția juridică  

       și relații publice - Serviciul juridic 

       contencios 

 Victor Tudor SECARĂ   - consilier superior, Direcția amenajarea  

        teritoriului și urbanism - Compartimentul  

       urbanism,  avizare, autorizare 

 Art. 2. Desemnez pe doamna Rodica Ramona BĂLŢAT - consilier superior, Biroul resurse 

umane, în calitate de secretar al Comisiei de examinare şi Comisiei de soluţionare a contestaţiilor. 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridice şi relaţii publice şi 

Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, în conformitate cu 

prevederile art. 106 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 

si completările ulterioare.      

                  Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE        SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

Nr. 34 

Alba Iulia, 16 februarie 2018  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind delegarea exercitării atribuţiilor Arhitectului Şef  

domnului Secară Victor Tudor - consilier superior în cadrul  

Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism,  

 în perioada 20- 22 februarie 2018 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 

 Analizând referatul nr. 3409/19 februarie 2018 comun, al Direcţiei amenajarea teritoriului şi 

urbanism şi Direcţiei juridică şi relaţii publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba.  

 Luând în considerare: 

 - invitația de participare la Reuniunea de lucru cu arhitecții șefi ai județelor, înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 2824 din data de 12 februarie 2018, aprobată de Președintele 

Consiliului Județean Alba; 

 - cererea doamnei Vochița Maria Coman - arhitect şef al județului, de acordare a concediului de 

odihnă pentru data de 22 februarie 2018, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 

3413/19 februarie 2018 și aprobată de Președintele Consiliului Județean Alba; 

 - prevederile art. 40 alin. 2 din Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 364/14 

decembrie  2017. 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a  administraţiei publice locale republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta  

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

 Articol unic 

 Deleg domnului Secară Victor Tudor - consilier superior în cadrul Direcției amenajarea 

teritoriului și urbanism,  exercitarea atribuţiilor funcției specifice de conducere - arhitect şef al județului 

Alba, în perioada 20-22 februarie 2018. 

 

 Prezenta dispoziţia se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba; doamnei Coman Voichiţa Maria; domnului Secară Victor Tudor,  

Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism, Direcţiei juridică şi relaţii publice și Biroului resurse umane 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL              Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.  36 

Alba Iulia, 19 februarie 2018 

  



 

217 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind completarea și modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 600/9 

octombrie 2017 cu privire la constituirea Comisiilor de recepție a mijloacelor fixe, activelor fixe 

necorporale, bunurilor (altele decât mijloace fixe), serviciilor, lucrărilor de întreținere și reparații 

curente achiziționate de către Consiliul Județean Alba 

 

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând: 

- referatul nr. 3618/22 februarie 2018 al Direcţiei dezvoltare şi bugete cu privire la constituirea 

Comisiei de recepţie a materialelor, bunurilor și serviciilor achiziționate pentru desfășurarea acțiunilor și 

activităților organizate de Biroul programe și proiecte mediu; 

- referatul nr. 3628/22 februarie 2018 al Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism privind 

constituirea Comisiei de Recepţie a materialelor, bunurilor și serviciilor achiziționate pentru desfășurarea 

acțiunilor și activităților organizate de Biroul programe și proiecte mediu; 

Luând în considerare prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 600/9 

octombrie 2017 cu privire la constituirea Comisiilor de recepție a mijloacelor fixe, activelor fixe 

necorporale, bunurilor (altele decât mijloace fixe), serviciilor, lucrărilor de întreținere și reparații 

curente achiziționate de către Consiliul Județean Alba; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice;   

- Ordinului nr. 1917/2005 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi 

pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Ordinului nr. 2634/2015 al ministrului finanţelor publice privind documentele financiar 

contabile; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

 

DISPOZIȚIE 

 

 

 Art. 1. Aprob completarea art. 2 al Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 

600/9 octombrie 2017 cu privire la constituirea Comisiilor de recepție a mijloacelor fixe, activelor fixe 

necorporale, bunurilor (altele decât mijloace fixe), serviciilor, lucrărilor de întreținere și reparații 

curente achiziționate de către Consiliul Județean Alba, în sensul că după punctul 1.8. se introduce 

punctul 1.9., care va avea următorul cuprins: 

 

,,1.9.  Comisia de recepție a materialelor, bunurilor și serviciilor achiziționate pentru 

desfășurarea acțiunilor și activităților organizate de Biroul programe și proiecte mediu: 

 

Membri titulari: 

Nicoleta Elena IRIMIE  - șef birou, Biroul Programe și proiecte mediu; 

Cristel Sandu DĂUCEANU  - consilier superior, Biroul Programe și proiecte mediu; 

Eugen DOBRA   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete –   

    Compartimentul contabilitate – financiar. 

Membri de rezervă: 



 

218 

Bogdan OLAR   - consilier debutant, Biroul Programe și proiecte mediu; 

Maria DAMIAN   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete –   

    Compartimentul contabilitate – financiar." 

 

 

 Art. 2. Celelalte prevederi ale Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 600/9 

octombrie 2017 cu privire la constituirea Comisiilor de recepție a mijloacelor fixe, activelor fixe 

necorporale, bunurilor (altele decât mijloace fixe), serviciilor, lucrărilor de întreținere și reparații 

curente achiziționate de către Consiliul Județean Alba rămân nemodificate. 

 

 Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului județului Alba, persoanelor desemnate în cadrul comisiei, Direcției juridice și 

relații publice, Direcției dezvoltare și bugete, Direcției gestionarea patrimoniului,  Direcţiei amenajarea 

teritoriului şi urbanism, Serviciului administrativ, Serviciului pentru implementarea Programului Alba-

România 100 şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                 Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL              Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.  37 

Alba Iulia, 22 februarie 2018 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de recepţie a bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul 

Proiectului „Fazarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba” 

cod SMIS 2014+ 106374 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 

Analizând referatul nr. 3629/22 februarie 2018 al Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism 

privind constituirea Comisiei de recepţie a bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul Proiectului 

„Fazarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba” cod SMIS 2014+ 

106374; 

Luând în considerare prevederile art. 3 din Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba 

nr. 600/9 octombrie 2017 cu privire la constituirea Comisiilor de recepție a mijloacelor fixe, activelor 

fixe necorporale, bunurilor (altele decât mijloace fixe), serviciilor, lucrărilor de întreținere și reparații 

curente achiziționate de către Consiliul Județean Alba; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice;   

- Ordinului nr. 1917/2005 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi 

pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Ordinului nr. 2634/2015 al ministrului finanţelor publice privind documentele financiar 

contabile; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

DISPOZIȚIE 

 Art. 1. Aprob constituirea Comisiei de recepţie a bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul 

Proiectului „Fazarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba” cod 

SMIS 2014+ 106374, în următoarea componență: 

Președinte: 

Dan Mihai POPESCU  - administrator public al județului Alba 

Membri  
Nicoleta Elena IRIMIE  - șef birou, Direcția amenajarea teritoriului și urbanism -  

  Biroul programe și proiecte mediu  

Cristel Sandu DĂUCEANU            - consilier superior, Direcția amenajarea teritoriului și   

                                                              urbanism - Biroul programe și proiecte mediu 

Cosmin Aurelian OLTEAN            - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului –  

                                                 Serviciul programe, lucrări, întreținere drumuri; 

Ioan POPA    - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

  Compartimentul contabilitate-financiar 

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei dispoziții, Dispoziția Președintelui Consiliului 

Județean Alba nr. 2/5 ianuarie 2018 privind constituirea Comisiei de recepţie pentru „Achiziţie publică 

de produse echipamente pentru Depozitul de deşeuri Galda de Jos”, în cadrul Proiectului „Sistem de 

Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba” își încetează aplicabilitatea. 

 Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Județului Alba; persoanelor nominalizate Direcției juridice și relații publice, 

Direcției dezvoltare și bugete, Direcției gestionarea patrimoniului,  Direcţiei amenajarea teritoriului şi 

urbanism şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

                 Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL              Vasile BUMBU  

Nr.  38 

Alba Iulia, 22 februarie 2018  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PRESEDINTE 

 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

cu privire la numirea domnului Cristian RUGEANU, în funcţia de director medical interimar 

al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 

 Analizând:  

- referatul nr. 3359 din 19 februarie 2018 al Biroului resurse umane cu privire la numirea 

domnului Cristian RUGEANU, în funcţia de director medical interimar, al Spitalului de 

Pneumoftiziologie Aiud. 

- adresa nr. 583 din 14 februarie 2018 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 3190 din 16 februarie 2018 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. a şi lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 177 alin 5 și 6 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

- Ordinului nr. 921/2006 al ministrului sănătății publice pentru stabilirea atribuțiilor 

comitetului director din cadrul spitalului public; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, emite prezenta  

 

 

DISPOZIŢIE 

 

Art. 1. Numesc, începând cu data de 26 februarie 2018, pentru a exercita cu caracter temporar 

funcţia de director medical al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, pe domnul Cristian RUGEANU - 

medic primar, până la ocuparea postului prin concurs, dar nu mai mult de 6 luni. 

Art. 2. Stabilesc drepturile salariale ale domnului Cristian RUGEANU pe perioada exercitării cu 

caracter temporar funcției de director medical, după cum urmează: salariul de bază în cuantum de 7938 

lei și spor pentru condiţii deosebit de periculoase, în cuantum de 6748 lei. 

Art. 3. Pe perioada exercitării funcției de director medical interimar domnul Cristian RUGEANU 

îndeplinește atribuțiile stabilite prin Ordinul Ministrului sănătății nr. 921/2006 pentru stabilirea 

atribuțiilor comitetului director din cadrul spitalului public. 

Art. 4. Prezenta dispoziţie poate fi contestată în condiţiile şi în termenele prevăzute de art. 266-

275 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, domnului Cristian 

RUGEANU, Direcţiei juridice şi relaţii publice şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba, în conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 215/2001 

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare. 

 

 

                 Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL              Vasile BUMBU  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind desemnarea coordonatorului în materie de securitate și sănătate  

pentru șantierele temporare și mobile 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

           Analizând referatul nr. 3912 din 27 februarie 2018 al Serviciului administrarea terenurilor, 

clădirilor, rețelelor de alimentare cu apă privind desemnarea domnului Bașa Alexandru, consilier superior 

la Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul administrarea terenurilor, clădirilor, rețelelor de 

alimentare cu apă din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, coordonator în 

materie de securitate și sănătate pe șantierele temporare și mobile pentru lucrările de investiții realizate de 

Consiliul Județean Alba; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. a și lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr.  319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 5 - 8 din H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru 

șantierele temporare sau mobile, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

            Art. 1. Se desemnează domnul Bașa Alexandru - consilier, grad profesional superior la Serviciul 

administrarea terenurilor, clădirilor, rețelelor de alimentare cu apă din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba, coordonator în materie de securitate și sănătate pe șantierele temporare și 

mobile pentru lucrările de investiții realizate de Consiliul Județean Alba. 

Art. 2. Fișa postului domnului Bașa Alexandru, consilier, grad profesional superior la  Serviciul 

administrarea terenurilor, clădirilor, rețelelor de alimentare cu apă din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba, va fi completată în mod corespunzător, prin intermediul Biroului resurse 

umane, cu atribuțiile specifice care rezultă din aplicarea prezentei dispoziții. 

Art. 3. Compartimentele/Serviciile/Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba, care inițiază lucrările de investiții vor informa coordonatorul în materie de securitate și 

sănătate cu privire la lucrările de investiții ce urmează a fi realizate. 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, domnului Bașa Alexandru, 

Direcției gestionarea patrimoniului, Direcţiei juridice şi relaţii publice, Direcția de dezvoltare și bugete, 

Serviciului Alba 100 şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba.  

 

                Avizat pentru legalitate, 

              PREŞEDINTE,                 SECRETARUL JUDEŢULUI 

                 Ion DUMITREL                             Vasile BUMBU 
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ORDINUL NR. 135 

 

 

          Prefectul judeţului Alba, Dănuț-Emil Hălălai; 

     Văzând Decizia nr. 60/25.01.2018 a Președintelui Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, prin 

care doamna Popescu Marioara a fost promovată temporar în funcția de director executiv la Agenția pentru 

Protecția Mediului Alba, precum și Referatul nr. 3723/G/SC/19.02.2018 de aprobare a modificării componenței 

Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba și a Grupurilor de Suport Tehnic pentru gestionarea 

situațiilor de urgență; 

              Având în vedere prevederile art. 11 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul 

Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 15/2005, art. 4 şi art. 9 din 

Regulamentul cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor 

operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004, prevederile O.U.G. nr. 89/2014 

pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării 

împotriva incendiilor, art. II alin. 6; 

         Ținând cont de prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 

         În temeiul art. 26 şi art. 27 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, emit prezentul: 

 

 

ORDIN 

 

          Art.1  Se modifică componența Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba, stabilită prin 

Ordinul nr. 458/18.10.2017 al Prefectului Judeţului Alba, în sensul că se numește în funcția de membru 

doamna Popescu Marioara, director executiv la Agenția pentru Protecția Mediului Alba, în locul 

domnului Toderică Paul, care a fost eliberat din funcție. 

 

         Art.2 Se modifică componența Grupurilor de Suport Tehnic pentru gestionarea situațiilor de 

urgență, stabilită prin Ordinul nr. 465/25.10.2017 al Prefectului Judeţului Alba, în sensul că se numește în 

funcția de membru doamna Popescu Marioara, director executiv la Agenția pentru Protecția Mediului 

Alba, în locul domnului Toderică Paul, care a fost eliberat din funcție. 

 

Art.3  Acest ordin se va afişa pe site-ul Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba prin grija Serviciului 

dezvoltare economică, conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de 

urgenţă. De asemenea, ordinul va fi transmis Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Unirea" al județului 

Alba pentru a fi comunicat structurilor componente ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență 

Alba, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent. 

                                                                                                      Alba lulia, 21.02.2018 

Prefect 

Dănuț-Emil Hălălai 

                                                  

            Contrasemnează  

                           Subprefect 

                                                                                                         Monica Popescu 

 

                                                                                         Vizat                                                                                                                                                                            

                                                                                                                  Şef serviciu 

                          Cazacu Ovidiu    
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ORDIN  Nr. 137/ 28 februarie 2018   

 

privind actualizarea Colegiul Prefectural al Judeţului Alba  

 

 

Prefectul județului Alba; 

Având în vedere prevederile art. 22 din Legea nr.340/2004 republicată, privind prefectul şi 

instituţia prefectului, prevederile art. 12 din H.G. nr.460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii 

nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, modificările intervenite la nivelul conducerii unor 

servicii publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale 

organizate în judeţ; 

Văzând Procesul-verbal al ședinței ordinare a Colegiului Prefectural al Județului Alba din data de 

22.02.2018, în care a fost consemnată tematica discutată și necesitatea  participării în cadrul lucrărilor 

colegiului prefectural a unor specialiști în domeniile: inspecția în construcții și  Registrul Auto Român; 

Având în vedere Referatul nr.136/4022/26.02.2018, al Serviciul dezvoltare economică, 

conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situații de urgență, pentru aprobarea 

Ordinului prefectului județului Alba privind modificarea  componenței Colegiului Prefectural al Județului 

Alba; 

în temeiul prevederilor art. 26 alin. (1) Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, cu 

modificările şi completările ulterioare, emite următorul  

 

ORDIN: 

 

    Art. 1 Se actualizează Colegiul Prefectural al Judeţului Alba în componenţa prevăzută în anexă, 

parte integrantă la prezentul ordin.  

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul nr. 484/2017 al Prefectului 

Judeţului Alba privind componența Colegiului prefectural îşi încetează aplicabilitatea. 

Art. 3. Prezentul ordin va fi comunicat prin grija Serviciului dezvoltare economică, conducerea 

serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene şi situaţii de urgenţă membrilor Colegiului prefectural, 

va fi dat spre publicare în Monitorul Oficial al Județului Alba și se va afişa pe site-ul Instituţiei 

Prefectului – Județul Alba. 

Prefect 

Dănuț-Emil Hălălai 

 

                  Contrasemnează 

          Subprefect 

         Monica Popescu 

 

             Avizat pentru legalitate 

            Șef serviciu 

                   Ovidiu Cazacu 

 

Alba Iulia, 28 februarie 2018. 

Nr. 137 
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ANEXĂ LA ORDINUL 137/28 FEBRUARIE 2018 

(Anexa nr. 1 la Ordinul prefectului județului Alba nr. 137/2018) 

Colegiul Prefectural al Județului Alba 

- Domnul Dănuț-Emil Hălălai, prefectul județului Alba; 

- Doamna Popescu Monica, subprefectul județului Alba; 

- Domnul Gheorghe Lazea, director executiv, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Alba; 

- Domnul Martin Ioan, director executiv, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor Alba; 

- Doamna Stânea Florina, director executiv interimar, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi 

Tineret Alba; 

- Domnul Matei Drîmbarean, director executiv, Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi 

Patrimoniu Cultural Naţional Alba; 

- Domnul Emil Nistor, comisar şef, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor 

Alba; 

- Doamna Marcela Dărămuș inspector şcolar general, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba; 

- Domnul Levente Deák Székely Szilárd, director executiv, Casa Corpului Didactic Alba; 

- Doamna Marioara Popescu, director executiv, Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba; 

- Domnul Dumitru-Alexandru Sinea, director executiv, Direcţia de Sănătate Publică Alba; 

- Doamna Andrea Katona, director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă Alba; 

- Domnul Dorel Fiţ, inspector şef, Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba; 

- Doamna Denisa Tulhină, director executiv, Biroul Vamal de Interior Alba; 

- Doamna Maria Iacob, director executiv, Administrația Județeană a Finanţelor Publice Alba; 

- Doamna Maria Pereş, director executiv, Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor 

şi Materialului Săditor Alba; 

- Domnul Alexandru Retegan, director executiv, Casa Judeţeană de Pensii Alba; 

- Doamna Rus Alexandra, director executiv adjunct, Organismul Intermediar Regional Centru 

POS-DRU; 

- Domnul Oprișa Cornel, inspector şef, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Unirea”; 

- Domnul Zdrânc Dorin, comisar șef, Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu; 

- Domnul Traian Matiș, director executiv, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba; 

- Domnul Cioancă Ioan-Sorin, comisar-șef de poliție, împuternicit șef al inspectoratului, 

Inspectoratul de Poliție Județean Alba; 

- Domnul Ciulea Cosmin, comisar șef, șef serviciu, Serviciul Județean de Protecție Internă 

Alba; 

- Domnul Gheorghe Berghian, director executiv, Casa de Cultură a Studenţilor Alba Iulia; 

- Doamna Felicia Hondola, director executiv, Centrul Judeţean de Plăţi şi Intervenţie în 

Agricultură Alba; 

- Domnul Bara Vasile, director executiv, Oficiul Judeţean pentru Finanțarea Investițiilor 

Rurale Alba; 

- Domnul Mihai Florea, director executiv, Oficiul Judeţean de Studii Pedologice şi 

Agrochimice Alba; 

- Domnul Giurea Marius Claudiu, împuternicit inspector sef, Inspectoratul de Jandarmi 

Judeţean Alba; 

- Domnul Cozuc Flaviu, director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială 

Alba; 
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- Domnul David Ciprian Alin, director executiv, Direcţia Regională de Statistică Alba; 

- Domnul Călin Corodea, inspector coordonator judeţean, Inspectoratul de Stat pentru 

Controlul în Transportul Rutier – Inspectoratul Judeţean de Control Alba; 

- Domnul Ioan Macarie, şef serviciu, Serviciul Judeţean de Metrologie Legală Alba; 

- Domnul Dan Boariu, director, Direcţia Silvică Alba; 

- Doamna Puie Silvia, preşedinte-director general, Casa de Asigurări de Sănătate Alba; 

- Domnul Martoma Sorin, şef agenţie, Autoritatea Rutieră Română – Agenţia Alba; 

- Domnul Adrian Moian, șef serviciu, Garda Forestieră Județeană Alba; 

- Domnul Ispas Aurel Costică, director, ANIF - Filiala teritorială; 

- Domnul Liviu Hondola, director, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri din România 

– Secţia Alba Iulia; 

- Domnul Cetean Victor Doru, inspector șef județean, Inspectoratul Județean în Construcții 

Alba; 

- Domnul Nicolae Luca, șef reprezentanță, Registrul Auto Român, Reprezentanța Alba. 

 

 

Prefect 

Dănuț-Emil Hălălai 

 

 

                  Contrasemnează 

          Subprefect 

         Monica Popescu 

 

 

 

 

 

             Avizat pentru legalitate 

            Șef serviciu 

                   Ovidiu Cazacu 
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Prezentul Monitor Oficial al Județului Alba a fost editat în conformitate cu prevederile O.G. nr. 

75 din 28 august 2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de editare a 

monitoarelor oficiale ale unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

 

 

 

SECRETARUL JUDEȚULUI ALBA 

VASILE BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Consilier 

Ada Larisa Toader 
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