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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea declasării și radierii din  

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba 

 a drumului județean DJ 103D: DN 1 - Decea – DN 1 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 16 martie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea declasării și radierii din Inventarul bunurilor care 

aparţin domeniului public al Județului Alba a drumului județean DJ 103D: DN 1 - Decea – DN 1; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea declasării și radierii din 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba a drumului județean DJ 103D: DN 

1 - Decea – DN 1; 

- raportul de specialitate nr. 2991 din 14 februarie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului  

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii  Consiliului local al comunei Mirăslău nr. 3/2018 privind încuviințarea cererii 

adresate Consiliului Județean Alba pentru aprobarea încadrării drumului județean DJ 103D din 

categoria funcțională de drum de interes județean în categoria funcțională de drum de interes local – 

drum comunal și aprobarea transmiterii acestuia din domeniul public al Județului Alba și din 

administrarea Consiliului Județean Alba în domeniul public al comunei Mirăslău și administrarea 

Consiliului local al comunei Mirăslău. 

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. 9 alin. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 7, art. 8 și art. 12 alin. 2 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; 

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 declasarea drumului județean DJ 103D: DN 1 - Decea – DN 1, situat 

administrativ în comuna Mirăslău, județul Alba și încadrarea acestuia în categoria funcţională de drum de 

interes local – drum comunal. 

 Art. 2. Se aprobă transmiterea drumului județean DJ 103D: DN 1 - Decea – DN 1 din domeniul 

public al Județului Alba și din administrarea Consiliului Județean Alba în domeniul public al Comunei 

Mirăslău și în administrarea Consiliului Local Mirăslău, conform anexei - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă radierea din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Județului 

Alba a drumului județean DJ 103D: DN 1 - Decea – DN 1. 

Art. 4. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba se va modifica în 

mod corespunzător. 

Art. 5. Direcția dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba va opera modificările corespunzătoare în evidenţa contabilă a UAT - Județul Alba. 

Art. 6. Predarea-preluarea bunului imobil, menţionat în anexă, se face pe bază de protocol 

încheiat între cele două unități administrativ teritoriale. 
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Art. 7. 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. 8. 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 Alba, Consiliului local al comunei Mirăslău, 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 
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Alba Iulia, 16 martie 2018 
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Anexa  la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 52/16 martie 2018 

 

 

 

Datele de identificare ale drumului județean  

DJ 103D: DN 1 - Decea – DN 1 care se încadrează în categoria funcţională  

de drumul public de interes local – drum comunal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

        Preşedinte:          Secretar:      Membri: 

   Ion DUMITREL     Vasile BUMBU    Voichița Maria COMAN  

                           Marian Florin AITAI  

                Ioan BODEA  

              Liliana NEGRUȚ 

Indicativ 

vechi 

Denumirea 

actuală a 

drumului 

Poziţie kilometrică Lungime 

km 

Denumire 

propusă 

Poziţie kilometrică 
Indicativ 

propus 

Origine Destinaţie Origine Destinație  

DJ 103D: DN 1 - 

Decea – DN 1 

Drum 

judeţean 

DN 1 

0+000 

DN 1 

1+465 
1,4654 

Drum 

comunal 

DN 1 

0+000 

DN 1 

1+465 
DC 84  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 8/2018 privind aprobarea 

documentaţiei cadastrale de dezmembrare a imobilului incintă Staţie de tratare a apei Săsciori - 

proprietate publică a Judeţului Alba, situată administrativ în comuna Săsciori, satul Sebeşel 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 16 martie 2018; 

 Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 8/2018 

privind aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a imobilului incintă Staţie de tratare a apei 

Săsciori - proprietate publică a Judeţului Alba, situată administrativ în comuna Săsciori, satul Sebeşel; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 8/2018 privind aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a imobilului 

incintă Staţie de tratare a apei Săsciori - proprietate publică a Judeţului Alba, situată administrativ în 

comuna Săsciori, satul Sebeşel; 

- raportul de specialitate nr. 3214/16 februarie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- referatul de admitere dezmembrare imobil nr. 1131/31 ianuarie 2018 al Oficiului de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară Alba, înregistrat la registratura Consiliului Județean Alba cu nr.  3181/16 februarie 

2018. 

Ținând cont 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. 119 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinului nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor 

cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, 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. I. Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 8/2018 privind 

aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a imobilului incintă Staţie de tratare a apei 

Săsciori - proprietate publică a Judeţului Alba, situată administrativ în comuna Săsciori, satul Sebeşel, 

urmând a avea următorul cuprins: 

„Art. 1. Se aprobă dezmembrarea imobilului înscris în C.F. nr. 70509 al comunei Săsciori, sat 

Sebeşel, nr. cad. 70509, în suprafaţă totală de 24509 mp., în trei loturi, după cum urmează: 

- Lotul nr. 1 cu număr cadastral 74396 în suprafaţă de 23260 mp., categoria de folosinţă curţi 

construcţii şi construcţiile C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, şi C11 având în continuare 

funcţiunea de Staţie de tratare a apei; 

          - Lotul nr. 2 cu număr cadastral 74397 în suprafaţă de 969 mp., categoria de folosinţă curţi 

construcţii şi construcţia C1; 

          - Lotul nr. 3 cu număr cadastral 74398 în suprafaţă de 280 mp., categoria de folosinţă curţi 

construcţii.” 

Art. II. Președintele Consiliului județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri.  
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Art. III. 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, Societăţii APA CTTA Alba, Oficiului de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, Direcției juridică şi relații publice şi Direcției gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 53 

Alba Iulia, 16 martie 2018 

 

NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 53/16 martie 2018 este publicat[ 

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 încheierii unui Acord de cooperare 

 între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și 

 Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 16 martie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de cooperare între Județul Alba 

prin Consiliul Județean Alba și Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava; 

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

cooperare între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Județul Suceava prin Consiliul Județean 

Suceava; 

- raportul de specialitate nr. 4041/28.02.2018 comun al Serviciului pentru implementarea 

Programului Alba – România 100, al Direcției dezvoltare și bugete și al Direcției gestionarea 

patrimoniului din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică şi 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 alin.6  lit. c)  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, 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 prezenta: 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobă încheierea unui Acord de cooperare între Județul Alba prin Consiliul Județean 

Alba și Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava, conform anexei – parte integrantă din prezenta 

hotărâre;  

 Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Serviciul pentru implementarea Programului 

Alba – România 100, Direcția dezvoltare și bugete și Direcția Gestionarea patrimoniului  din aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Alba 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, Serviciului pentru implementarea Programului 

Alba – România 100, Direcției dezvoltare și bugete și Direcției gestionarea patrimoniului din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba ; Consiliului județean Suceava. 

 

                                     CONTRASEMNEAZĂ 

     PREŞEDINTE,                                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

   Ion  DUMITREL                                        Vasile BUMBU 

                                         

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 54 

Alba Iulia,  16 martie 2018       
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Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr.  54/16 martie 2018 

 

 

 

           ROMÂNIA                                                                                           ROMÂNIA 

      JUDEŢUL ALBA                                                                            JUDEŢUL SUCEAVA                             

CONSILIUL JUDEŢEAN                     CONSILIUL JUDEŢEAN                                                  

            
 

ACORD DE COOPERARE 

 

Preambul 

Județul Alba și Județul Suceava sunt unități administrativ teritoriale cu un patrimoniu important și 

relevant pentru dezvoltarea acestora, cu o istorie semnificativă pentru țara noastră precum și cu un interes 

deosebit acordat dezvoltării și promovării culturale, turistice și economice, în calitatea lor de unități 

administrative reprezentative pentru regiunile istorice din care fac parte, care au contribuit esențial la 

desăvârșirea României Mari. 

Pentru inițierea, derularea și dezvoltarea unor relații de cooperare și în temeiul art. 91 alin. 6 lit. c 

din  Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, Județul Alba și Județul Suceava, denumite în continuare părțile, încheie prezentul acord de 

cooperare.  

 

Părţile: 

 

JUDEŢUL ALBA prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba Iulia, 

Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, cod poştal 510118, cod fiscal 4562583, tel. 0258813380, fax 0258813325, 

email cjalba@cjalba.ro, reprezentat legal prin domnul Ion DUMITREL, în calitate de preşedinte 

 

şi  

 

JUDEȚUL SUCEAVA prin CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA, cu sediul în municipiul 

Suceava, str. Ștefan cel Mare, nr. 36, 720026, cod fiscal 4244512 tel. 0230222548, fax 0230222839, 

email contact@cjsuceava.ro, reprezentat legal prin domnul Gheorghe FLUTUR, în calitate de președinte 

 

Convin să încheie prezentul acord de  cooperare în următoarele condiţii: 

 

 

Art. 1. OBIECTUL ACORDULUI DE COOPERARE 

 

Obiectul acordului îl reprezintă inițierea, derularea și dezvoltarea unor relații de cooperare în 

domeniul cultural și economic:   

1.1. Asigurarea unei colaborări active în domeniul cultural având în vedere faptul că ambele 

județe sunt reprezentative în ceea ce privește prezența unor instituții culturale și muzeale, a monumentelor 

istorice de referință și  mai ales a personalităților marcante din domeniul cultural și istoric care au avut o 

contribuție majoră la recunoașterea țării noastre; 

1.2. Asigurarea unei colaborări active în domeniul economic prin susținerea turismului, cu accent 

pe turismul rural, cultural și ecumenic,  reprezentative pentru ambele județe; 

1.3. Asigurarea unei colaborări active în domeniul economic prin susținerea antreprenoriatului și 

a parcurilor industriale 

 

mailto:cjalba@cjalba.ro
mailto:contact@cjsuceava.ro
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Art. 2. OBLIGAŢIILE  PREZENTULUI ACORD DE COOPERARE 

 

Susţinerea reciprocă între cele 2 părţi în vederea derulării unor acțiuni comune, astfel: 

 

Pentru îndeplinirea obiectului acordului de cooperare  prevăzut la punctul 1.1. sunt prevăzute 

următoarele: 

1. Încheierea unor acorduri de cooperare, asociere între instituții care au competențe specifice în 

domeniul cultural, respectiv instituții muzeale, centre culturale, etnografice, altele, pe teme specifice în 

scopul cunoaşterii, educării şi recreării, mărturiilor materiale şi spirituale ale existenţei şi evoluţiei 

comunităţilor umane din judeţele Alba şi Suceava; 

2. Participarea și organizarea de evenimente cu specific cultural; 

3. Desfășurarea de activități menite să pună în valoarea identitatea națională, contribuția celor 

două județe la crearea României Mari, onorarea personalităților marcante care și-au adus contribuția la 

desăvârșirea unității naționale; 

4. Organizarea și participarea la sesiuni de comunicare, simpozioane și alte manifestări cu 

caracter științific a specialiștilor și experților din domeniul istoric, cultural, muzeal, restaurare. 

 

Pentru îndeplinirea obiectului acordului de cooperare prevăzut la punctul 1.2. sunt prevăzute 

următoarele: 

1. Crearea de produse turistice comune, cu accent pe turismul rural și cultural și promovarea 

acestora; 

2. Participarea și organizarea de evenimente de promovare din punct de vedere turistic, târguri de 

profil; expoziții, altele; 

3. Inițierea de acțiuni comune în scopul promovării meșterilor populari și a obiceiurilor și 

tradițiilor specifice. 

 

Pentru îndeplinirea obiectului acordului de cooperare prevăzut la punctul 1.3. sunt prevăzute 

următoarele: 

1. Schimb de experiență între actorii economici; 

2. Schimbul de bune practici; 

3. Încheierea unor înțelegeri, acorduri de cooperare, parteneriat între agenți economici, parcuri 

industriale, altele, pe teme specifice. 

 

Art. 3. DURATA ACORDULUI 

 

Acordul de parteneriat se încheie pe perioadă nedeterminată, începând cu data semnării acestuia 

de către părţi. 

Acordul poate fi modificat şi/sau completat prin act adiţional semnat de părţi, la iniţiativa 

oricăreia dintre acestea. 

 

Încheiat azi,  …………….............…............................., 

                   ....................................................................,  în două exemplare, câte unul pentru 

fiecare parte. 

 

 

                JUDEŢUL ALBA                                                        JUDEŢUL SUCEAVA                             

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA                      CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA                                               

 

PREŞEDINTE                     PREŞEDINTE                                                                   

Ion DUMITREL                Gheorghe FLUTUR  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la acordarea unui mandat special,  reprezentantului Judeţului Alba în  

Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 16 martie 2018; 

  Luând în dezbatere: 

  - proiectul de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului 

Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba”SA; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special 

reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea „Drumuri şi Poduri 

Locale Alba”SA; 

 - raportul de specialitate nr. 4565/7 martie 2018 al Direcției dezvoltare și bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- adresa nr. 1083/6 martie 2018 a societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 4451/6 martie 2018;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 309/19 octombrie 

2017 privind desemnarea reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la 

Societatea Drumuri şi Poduri Locale Alba SA şi aprobarea mandatului acestuia; 

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

mediu de afaceri;  

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 2 lit. d)  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi 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; 

 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 acordă mandat special doamnei Paraschiva HORVAT în calitate de  reprezentant al 

Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA 

pentru aprobarea prelungirii pentru o perioadă de 1 an, a împrumutului bancar, în limita plafonului de 

1.600.000 lei şi aprobarea garanţiilor propuse. 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se  încredinţează  reprezentantul Judeţului 

Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor a societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA, doamna 

Paraschiva HORVAT. 

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, societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA, 

doamnei Paraschiva HORVAT, Direcției juridică și relații publice, Direcției dezvoltare și bugete și 

Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                             CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                     Vasile BUMBU   

 

Nr. 55 

Alba Iulia, 16 martie 2018  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentației tehnico-economice,  

faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

"Modernizare drum judeţean DJ 704K: Vinerea (DJ 704) - Săliştea (DJ 705 E), județul Alba" 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 16 martie 2018; 

Luând în dezbatere:  

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

fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare drum judeţean DJ 704K: 

Vinerea (DJ 704) - Săliştea (DJ 705 E), județul Alba"; 

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

economice faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare 

drum judeţean DJ 704K: Vinerea (DJ 704) - Săliştea (DJ 705 E), județul Alba"; 

- raportul de specialitate nr. 4623 din 08.03.2018 al Direcției gestionarea patrimoniului din 

aparatul 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. 91 alin. 1 lit. b 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.R. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și a normativelor 

specifice în vigoare. 

  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 Studiu de fezabilitate pentru obiectivul 

"Modernizare drum judeţean DJ 704K: Vinerea (DJ 704) - Săliştea (DJ 705 E), județul Alba", având 

indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului 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 Județului 

Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției gestionarea patrimoniului si Direcției dezvoltare 

si bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                             CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                     Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

Nr. 56 

Alba Iulia, 16 martie 2018  

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

Consiliului Judeţean Alba nr. 56/16 martie 2018 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI 

"Modernizare drum județean 

DJ 704K: Vinerea (DJ 704) - Săliştea (DJ 705 E), județul Alba" 

 

Beneficiar: JUDEŢUL ALBA 

Proiectant: S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L. 

 

1. Indicatori economici: 

- valoarea totala a investiţiei 5.520.392,62 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 1.038.305,28 

lei, cu un total de  6.558.697,90 lei (inclusiv TVA): 

o din care C+M 4.837.214,65 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 919.070,78 lei, cu un 

total de  5.756.285,43 lei (inclusiv TVA). 

- durata de execuție estimată: 12 luni. 

 

2. Indicatori tehnici:  

- Categoria funcțională a drumului: Drum județean; 

- Clasa tehnică: IV; 

- Viteza de proiectare: 25 km/h;  

- Lungimea totală DJ704k: 4934 m; 

- Lungime totală a traseului amenajat: 4572,50 m; 

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

- Lățimea acostamentelor: 0,50 - 0,75 m; 

- Lățimea platformei: 6,00 - 7,00 m; 

- Panta transversală este 2,5% în aliniament la carosabil (profil acoperiș) și 4% la acostamente. 

- Structura rutieră adoptată: 

 Structură rutieră ramforsată: 

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

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

o 6 cm BAD 20 leg 50/70 sau BA 20 leg 50/70 PC (cu pietriş concasat) conform SR 

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

AND 605-2014); 

o casete de lărgire – săpături laterale cu lățimi cuprinse între 1,00 m și 1,50 m în care se 

va așterne structură rutieră nouă: 

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

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

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

 geocompozit având lăţimea de 1,0 m câte 0,5 m de o parte şi de alta a rostului 

longitudinal dintre caseta şi corpul structurii rutiere existente. 

 Structură rutieră nouă: 

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

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

o 6 cm BAD 20 leg 50/70 sau BA 20 leg 50/70 PC (cu pietriş concasat) conform SR 

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

AND 605-2014); 

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

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

o 20 cm strat de forma din pământ tratat cu lianţi hidraulici rutieri executat conform 

STAS 12253-84. 

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

o șanț trapezoidal de beton – 1880 m; 

o șanț trapezoidal de pământ – 2441 m; 

o rigole carosabile ranforsate – 106 m; 
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o scafă prefabricată – 207 m. 

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

o Pod existent reparat – 1 buc.; 

o Podețe traversare noi – 11 buc.; 

o Podețe laterale – 7 buc.; 

- Lucrări de consolidare: 

o Zid de sprijin de greutate H=1,50 – 3,00 m; 

o Zid de sprijin de greutate H=3,00 m; 

- Amenajare intersecții cu drumuri laterale – 19 buc; 

Platforme încrucișare – 1 buc; 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Acordului de asociere între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba  şi  

Municipiul Blaj prin Consiliul local al municipiului Blaj,  în vederea realizării  în comun a 

obiectivului „Centru Județean de Excelență Sportivă” 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 16 martie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între Judeţul Alba prin Consiliul 

Judeţean Alba şi Municipiul Blaj prin Consiliul local al Municipiului Blaj,  în vederea realizării  în 

comun a obiectivului „Centru Județean de Excelență Sportivă”; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între 

Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Municipiul Blaj prin Consiliul local al Municipiului Blaj,  în 

vederea realizării  în comun a obiectivului „Centru Județean de Excelență Sportivă”; 

- raportul de specialitate nr. 4867 din 12 martie 2018, comun, al Direcției juridică și relații 

publice, Direcției dezvoltare și bugete și Serviciului pentru implementarea Programului Alba - România 

100 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. 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 şi de avizul favorabil al Comisiei de specialitate 

nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport; 

 Având în vedere prevederile : 

- art. 14 şi art. 91 alin. 6 lit. a şi lit. c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele 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 Acordul de asociere între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi 

Municipiul Blaj prin Consiliul local al Municipiului Blaj, în vederea realizării în comun a obiectivului 

,,Centru Județean de Excelență Sportivăˮ,  potrivit anexei - parte integrantă a  prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Serviciul pentru implementarea Programului 

Alba – România 100 şi 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 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, Direcției juridică și relații publice, Direcției dezvoltare și 

bugete, Direcției gestionarea patrimoniului 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. 57 

Alba Iulia, 16 martie 2018 
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Anexa  la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 57/16 martie 2018 

 

      România                                                                                                             România  

    Judeţul Alba                                                                                                 Municipiul  Blaj 

Consiliul Judeţean                                                                                            Consiliul Local  

Nr……..….….                                                                                                    Nr…………….. 

 

 

ACORD DE ASOCIERE  

între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Municipiul Blaj prin Consiliul local al Municipiului 

Blaj, în vederea realizării în comun a obiectivului ,,Centru Județean de Excelență Sportivăˮ 

 

 

 ART. I. Părţile  

  I.1. MUNICIPIUL BLAJ prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BLAJ, cu 

sediul în municipiul Blaj, str. Piaţa 1848, nr. 16, judeţul Alba, tel. 0258/710110, fax 0258/710014 cod 

fiscal 4563007, reprezentat prin domnul Gheorghe Valentin ROTAR – primar; în calitate de asociat 

administrator, şi  

  I.2. JUDEŢUL ALBA, prin CONSILILUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în 

municipiul Alba Iulia, str. Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, reprezentat prin domnul Ion 

DUMITREL - președinte, în calitate de asociat participant 

 au convenit asupra încheierii prezentului Acord de asociere în următoarele condiţii:  

 

 ART. II. Obiectul acordului 

  II.1. Părţile au convenit de comun acord să se asocieze în vederea promovării unor 

interese comune, respectiv pentru realizarea obiectivului „Centru Județean de Excelență Sportivă”, cu 

următoarele componente: 

  II.1.1. Realizarea investiției „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de  1800-2000 

locuri”, pe terenul în suprafaţă totală de 17118 mp., situat administrativ în municipiul Blaj, județul Alba; 

  II.1.2. Dotarea sălii polivalente ; 

  II.1.3. Realizarea structurii de administrare Centrului Județean de excelență sportivă, 

compus din Sala Polivalentă de sport și Baza de agrement (investiție realizată), în municipiul Blaj; 

  II.1.4. Administrarea Centrului Județean de excelență sportivă; 

  II.1.5. Demersuri pentru transformarea Centrului Județean de Excelență Sportivă 

în Centru Național de Excelență Sportivă. 

  

 ART. III. Valoarea acordului  

  III.1. Valoarea obiectivului „Centru Județean de Excelență Sportivă”, este compusă 

din: 

III.1.1. Valoarea investiției „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de  1800-2000 

locuri” este de 32.348.792,91 lei, din care C+M în valoare de 26.698.171,11 lei.  

 III.1.2. Valoarea  dotărilor sălii polivalente este de 270.427,50 lei; 

 III.1.3. Valoarea de inventar a Bazei de agrement de 4.940.143,50 lei,  investiţie realizată 

potrivit Acordului de asociere încheiat - parte componentă a „Centrului Județean de Excelență 

Sportivă” 
III.1.4. Costurile privind realizarea structurii de administrare a Centrului Județean de 

Excelență Sportivă, costuri stabilite potrivit studiilor, rapoartelor, etc. elaborate în concordanță cu 

prevederile legale în vigoare la momentul realizării componentei „Realizare structura de administrare a 

Centrului Județean de Excelență Sportivă”  vor face obiectul unui act adițional la prezentul acord de 

asociere; 

III.1.5. Costurile de administrare a Centrului Județean de Excelență Sportivă, costuri 

stabilite potrivit studiilor, rapoartelor, etc. elaborate în concordanță cu prevederile legale în vigoare la 

momentul realizării componentei „Administrare Centru Județean de Excelență Sportivă” vor face obiectul 

unui act adițional la prezentul acord de asociere; 
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 ART. IV. Durata acordului 

  Prezentul acord de asociere se încheie pe o perioadă de 10 ani, intrând în vigoare de la 

data semnării lui de către reprezentanții celor doi asociați, cel târziu la data de 30 aprilie 2018, cu 

posibilitatea prelungirii prin act adițional, la solicitarea motivată a oricărui asociat. 

 

ART.V.  Drepturile şi obligaţiile părţilor  

 V.1. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASOCIATULUI ADMINISTRATOR 

MUNICIPIUL BLAJ: 

  V.1.1. Drepturile și obligații privind realizarea investiției/obiectivului „Sală 

Polivalentă de sport cu capacitate de  1800-2000 locuri”: 

1.) Suportă din bugetul propriu al Municipiului Blaj contravaloarea a 1/2 din cheltuielile totale 

aferente realizării investiţiei; 

2.) Aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului; 

3.) La finalizarea lucrărilor, Judeţul Alba şi Municipiul Blaj vor dobândi dreptul de proprietate în 

cotă de 1/2  în devălmăşie, asupra obiectivului „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de  1800-2000 

locuri”; 

4.) Asigură managementul obiectivului inclusiv în etapa achiziţiei lucrărilor/serviciilor; 

5.) Organizează licitaţiile şi contractează lucrările/serviciile; 

6.) Urmărește şi răspunde pentru încadrarea lucrărilor în graficele de timp stabilite; 

7.) Urmăreşte modul de execuţie a lucrărilor, cantitativ şi calitativ;  

8.) Urmăreşte respectarea clauzelor contractuale privind aspectele de natură tehnică, economică şi 

juridică (subcontractanţi, termene de decontare, sume aferente lucrărilor executate etc.); 

9.) Se obligă ca propunerile de modificări în cadrul investiţiei (NCS, NR) să fie convenite de 

ambele părţi înainte de angajarea lor; 

10.) Efectuează recepţia lucrărilor/serviciilor împreună cu reprezentanţii Consiliului Judeţean 

Alba; 

11.) Transmite Consiliului Judeţean Alba informaţii despre progresul lucrărilor, întocmirea şi 

furnizarea rapoartelor tehnice intermediare şi finale, precum şi orice alte date solicitate cu privire la 

realizarea obiectivului; 

12.) Întocmeşte şi transmite Consiliului Judeţean Alba, certificatele de plată intermediare şi finale 

(conform modelului anexat), însoţite de documentele justificative aferente (copie factură fiscală, copie 

situaţii de lucrări, copie raport diriginte de şantier, etc.) cu încadrarea în termenele prevăzute în contracte; 

13.) Se obligă, după efectuarea recepţiei la finalizarea lucrărilor de investiţie aferente Sălii 

polivalente, să întreţină şi să asigure funcţionarea acesteia, sens în care va elabora un regulament aprobat 

de părţi prin hotărâre; 

14.) La cererea Consiliului Judeţean Alba va pune la dispoziţie documentaţiile solicitate. 

  V.1.2. Drepturile și obligații privind dotarea Sălii Polivalente de sport cu capacitate 

de  1800-2000 locuri: 

1.) Se obligă, după finalizarea lucrărilor de investiţie aferente sălii polivalente, să evalueze, să 

actualizeze lista privind dotarea sălii polivalente şi să o transmită spre aprobare Consiliului Judeţean 

Alba; 

2.) Suportă din bugetul propriu al Municipiului Blaj contravaloarea a 1/2 din cheltuielile totale 

aferente dotării sălii polivalente; 

3.) După dotarea sălii polivalente, Judeţul Alba şi Municipiul Blaj vor dobândi dreptul de 

proprietate în cotă de 1/2  în devălmăşie, asupra obiectivului „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de  

1800-2000 locuri” cu dotările aferente; 

4.) Organizează licitaţiile şi contractează lucrările de furnizare de produse/servicii/ lucrări; 

5.) Urmărește livrarea produselor/serviciilor/executarea lucrărilor contractate în graficele de timp 

stabilite; 

6.) Urmăreşte respectarea cerinţelor calitative și cantitative la dotările achiziționate;  

7.) Urmăreşte respectarea clauzelor contractuale privind aspectele de natură tehnică, economică şi 

juridică (subcontractanţi, termene de decontare, sume aferente lucrărilor/servicii executate etc.); 

8.) Efectuează recepţia dotărilor împreună cu reprezentanţii Consiliului Judeţean Alba; 

9.) Întocmeşte şi transmite Consiliului Judeţean Alba, certificatele de plată intermediare şi finale 

(conform modelului anexat prezentului acord), însoţite de documentele justificative aferente (copie 
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factură fiscală, certificat de conformitate, proces verbal de recepție, etc.) cu încadrarea în termenele 

prevăzute în contracte.   

 V.1.3. Drepturile și obligații privind realizarea structurii de administrare a 

Centrului Județean de Excelență Sportivă  
După finalizarea investiției „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de 1800-2000 locuri”, 

stabileşte tipul și forma structurii de administrare a Centrului Județean de Excelență Sportivă, în 

concordanță cu prevederile legale în vigoare la momentul realizării investiției, prin hotărâre a Consiliului 

Local al Municipiului Blaj. Centrul Județean de Excelență Sportivă va fi compus din sala polivalentă și va 

avea ca suport Baza de agrement Blaj. 

 V.1.4. Drepturile și obligații privind administrarea si exploatarea Centrului 

Județean de Excelență Sportivă 

1.) Se obligă ca veniturile obţinute din utilizarea cotei de 1/2 ce îi revine din Sala Polivalentă de 

Sport realizată în baza prezentului acord, să fie folosite integral pentru finanţarea cheltuielilor curente de 

întreţinere, funcţionare şi dezvoltare a sălii polivalente; 

2.) Se obligă ca exploatarea Sălii Polivalente de Sport să se facă în condiții de eficiență și 

siguranță, cu respectarea tuturor prevederilor legale privind modul de funcţionare și exploatare a sălilor 

polivalente de sport. 

 V.1.5. Drepturile și obligații privind înfiinţarea Centrului Național de Excelență 

Sportivă 

Iniţiază și susţine demersurile pentru transformarea Centrului Județean de Excelență Sportivă în 

Centru Național de Excelență Sportivă, în concordanță cu prevederile legale în vigoare la momentul 

realizării și funcţionalizării obiectivului. 

 V.2. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASOCIATULUI PARTICIPANT 

JUDEŢUL ALBA 

  V.2.1. Drepturile și obligații privind realizarea investiției „Sală Polivalentă de sport 

cu capacitate de  1800-2000 locuri”: 

1.) Suportă din bugetul Judeţului Alba contravaloarea a cotei de 1/2 din cheltuielile totale aferente 

realizării obiectivului; 

2.) Asigură suport în realizarea managementului obiectivului în toate etapele de execuţie, sens în 

care enumerăm cu titlu exemplificativ dar nu limitativ: urmărirea modului de execuţie a lucrărilor, prin 

verificarea situaţiilor de lucrări lunare din punct de vedere cantitativ, calitativ şi valoric, respectiv 

concordanţa cu oferta adjudecată;  

3.) Participă în comisiile de elaborare a documentaţiilor de atribuire a achiziţiilor publice, în 

comisiile de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de achiziţii publice, în comisiile de 

recepţie la terminarea şi la finalizarea lucrărilor; 

4.) Aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului; 

5.) Asigură suport la întocmirea rapoartelor tehnice intermediare şi finale; 

 6.) La finalizarea lucrărilor, Judeţul Alba şi Municipiul Blaj vor dobândi dreptul de proprietate în 

cotă de 1/2 în devălmăşie, asupra investiţiei „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de  1800-2000 

locuri”: 

  V.2.2. Drepturile și obligații privind dotarea Sălii Polivalente de sport cu capacitate 

de  1800-2000 locuri: 
1.) Aprobă, după finalizarea lucrărilor de investiţie aferente Sălii polivalente de sport, lista 

privind dotarea sălii; 

2.) Suportă din bugetul propriu al Judeţului Alba contravaloarea a cotei de 1/2 din cheltuielile 

totale aferente dotării sălii polivalente; 

 3.) După dotarea sălii polivalente, Judeţul Alba şi Municipiul Blaj vor dobândi dreptul de 

proprietate în cotă de 1/2  în devălmăşie, asupra dotărilor aferente investiţiei „Sală Polivalentă de sport cu 

capacitate de  1800-2000 locuri”; 

4.) Participă în comisiile de elaborare a documentaţiilor de atribuire a achiziţiilor publice, în 

comisiile de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de achiziţii publice, în comisiile de 

recepţie privind  dotarea sălii polivalente; 

5.) Verifică livrarea produselor /serviciilor/executarea lucrărilor contractate în graficele de timp 

stabilite; 

6.) Verifică respectarea cerinţelor calitative si cantitative la dotările achiziționate;  
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7.) Verifică respectarea clauzelor contractuale privind aspectele de natură tehnică, economică şi 

juridică (subcontractanţi, termene de decontare, sume aferente lucrărilor executate etc.). 

 V.2.3. Drepturile și obligații privind realizarea structurii de administrare a 

Centrului Județean de Excelență Sportivă  
După finalizarea investiției „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de  1800-2000 locuri”, 

stabileşte tipul și forma structurii de administrare a Centrului Județean de Excelență Sportivă, în 

concordanță cu prevederile legale în vigoare la momentul realizării investiției, prin hotărâre a Consiliului 

Judeţean Alba. Centrul Județean de Excelență Sportivă va fi compus din Sala polivalentă de sport și va 

avea ca suport Baza de agrement Blaj. 

  V.2.4. Drepturile și obligații privind administrarea si exploatarea Sălii Polivalente de 

sport cu capacitate de  1800-2000 locuri: 
1.) Acordă dreptul de utilizare a veniturilor rezultate din utilizarea cotei de ½ din sala polivalentă 

pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere, funcţionare şi dezvoltare a sălii polivalente; 

2.) Se obligă ca exploatarea sălii polivalente să se facă în condiţii de eficiență și siguranță cu 

respectarea tuturor prevederilor legale privind modul de funcționare și exploatare a sălilor polivalente de 

sport. 

 V.2.5. Drepturile și obligații privind înfiinţarea Centrului Județean de Excelență 

Sportivă  
Susţine demersurile Municipiului Blaj pentru pentru transformarea Centrului Județean de 

Excelență Sportivă în Centru Național de Excelență Sportivă, în concordanță cu prevederile legale în 

vigoare la momentul realizării și funcţionalizării obiectivului. 

 

ART. VI.  Coordonarea acordului de asociere 
  Fiecare asociat își desemnează responsabilii pentru realizarea componentelor obiectivului 

convenit, constituind în acest sens o comisie de lucru mixtă, compusă din angajați ai celor două autorități 

administrative, desemnați prin dispoziții, de către Primarul Municipiului Blaj și Președintele Consiliului 

Județean Alba, care își va desfășura activitatea în baza unui regulament de organizare și funcționare 

propriu. 

 

ART. VII. Răspunderea asociaţilor 

  VII.1. Faţă de terţi va răspunde asociatul administrator care contractează singur drepturi 

şi obligaţii prin actele încheiate cu aceştia. 

  VII.2. 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 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. VIII.  Încetarea acordului de asociere 

  VIII.1. Prezentul acord încetează la expirarea termenului stabilit, dacă nu s-a convenit 

prelungirea acestuia, prin acordul părţilor; 

  VIII.2. Prin hotărârea autorităţilor deliberative a celor doi asociaţi, anterior expirării 

duratei  acordului, ca urmare a constatării unei/unor clauze de neîndeplinire a acordului, în conformitate 

cu prevederile art. VII.2 din prezentul acord; 

  VIII.3. Ca urmare a neîndeplinirii sau imposibilității îndeplinirii obiectului de activitate 

sau a obligaţiilor asumate de părţi; 

  VIII.4. În alte cazuri prevăzute de lege.    

 

ART. IX.  Amendamente 

  Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii acestuia, de a conveni prin hotărâri  ale 

autorităţilor deliberative, modificarea clauzelor prezentului acord prin act adiţional. 

 

ART. X Forţa majoră 

  X.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 
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independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care 

împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate. 

  X.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, 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. 

  X.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. 

  X.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. XI. Soluţionarea litigiilor  

  XI.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.  

  XI.2. Dacă, după 15 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.  

 

ART. XII. Dispoziţii finale 

  Prezentul acord constituie voinţa comună a părţilor şi s-a semnat 

astăzi………………………………., în 2 (două) exemplare originale, de egală valoare juridică, câte unul 

pentru fiecare din părţi.  

 

    ASOCIAT ADMINISTRATOR           ASOCIAT PARTENER 

 Municipiul Blaj, prin                 Județul Alba, prin 

 Consiliul local Blaj              Consiliul Județean Alba 

 

      PRIMAR,           PREŞEDINTE, 

         Rotar Gheorghe Valentin                       Ion Dumitrel 

 

  

                Director economic,         Director executiv,  

                Ghinescu Cristina                                                               Aitai Florin Marian   

                  

 

 

 

Secretarul Municipiului,     Director executiv, 

   Ștefănescu Sergiu          Liliana Negruț 

 

 

         CFP        CFP 

 

 

 

 

       Avizat, Consilier Juridic                                                        Avizat, Consilier Juridic 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr.277 din data de 8 septembrie 2017 cu 

privire la aprobarea finanțării programului sportiv ”ALBA - cel mai cunoscut județ în voleiul 

feminin românesc. BLAJ - primul și unicul oraș din Transilvania campion în voleiul feminin 

românesc” al Clubului Sportiv Municipal Volei Alba Blaj, aferent anului competiţional 2017-2018 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 16 martie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr.277 din data 

de 8 septembrie 2017 cu privire la aprobarea finanțării programului sportiv ”ALBA- cel mai cunoscut 

județ în voleiul feminin românesc. BLAJ - primul și unicul oraș din Transilvania campion în voleiul 

feminin românesc” al Clubului Sportiv Municipal Volei Alba Blaj, aferent anului competiţional 2017-

2018; 

   - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Alba nr.277 din data de 8 septembrie 2017 cu privire la aprobarea finanțării programului sportiv ”ALBA- 

cel mai cunoscut județ în voleiul feminin românesc. BLAJ- primul și unicul oraș din Transilvania 

campion în voleiul feminin românesc” al Clubului Sportiv Municipal Volei Alba Blaj, aferent anului 

competiţional 2017-2018; 

- raportul de specialitate comun nr.4509 din 7 martie 2018, al Direcţiei Gestionarea 

Patrimoniului şi al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba; 

- adresa nr.89/2018 a Clubului Sportiv Municipal Volei Alba-Blaj înregistrată  la registratura 

Consiliului Judetean Alba cu  nr.3547/2018;  

Luând în considerare prevederile: 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean 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; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 265/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive și a contractului - cadru încheiat cu 

beneficiarii finanțării; 

 - Hotărârii Consiliului Județean Alba nr.277 din data de 8 septembrie 2017 cu privire la 

aprobarea finanțării programului sportiv ”ALBA- cel mai cunoscut județ în voleiul feminin românesc. 

BLAJ- primul și unicul oraș din Transilvania campion în voleiul feminin românesc” al Clubului Sportiv 

Municipal Volei Alba Blaj, aferent anului competiţional 2017-2018; 

 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: 

 - Legii 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. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Hotărârii Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a 

dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000; 

 - Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea 

sportivă, 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 
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 Art. 1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr.277 din data de 8 septembrie 

2017 cu privire la aprobarea finanțării programului sportiv ”ALBA- cel mai cunoscut județ în voleiul 

feminin românesc. BLAJ- primul și unicul oraș din Transilvania campion în voleiul feminin românesc” al 

Clubului Sportiv Municipal Volei Alba Blaj, aferent anului competiţional 2017-2018, în sensul că art. 1 

se modifică și va avea următorul cuprins:  

Art.1. Se aprobă finanțarea programului sportiv ”ALBA- cel mai cunoscut județ în voleiul 

feminin românesc. BLAJ- primul și unicul oraș din Transilvania campion în voleiul feminin românesc” al 

Clubului Sportiv Municipal Volei Alba Blaj, aferent anului competiţional 2017-2018, în sumă de 

2.400.000 lei, conform Anexei la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean 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. 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, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Clubului Sportiv Municipal Volei Alba-Blaj, Direcției 

Juridice și Relații Publice, Direcţiei Gestionarea Patrimoniului şi Direcţiei Dezvoltare şi Bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                             CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                     Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 58 

Alba Iulia, 16 martie 2018 

 

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

Consiliului Județean Alba nr.58/16 martie 2018  

 

 

Categoriile de cheltuieli și cuantumul acestora, pentru programul sportiv “ALBA – Cel mai cunoscut județ în voleiul feminin românesc! BLAJ – Primul și Unicul 

oraș din Transilvania - Campion în voleiul feminin românesc!” 

 

 

Activități Participanți Categoriile de cheltuieli* 

Valoarea 

totală 

- LEI - 

Obiectiv/obiective 

Participarea la meciurile din 

Campionatul National al României            

Divizia A1,            Cupa 

României,  Cupele Europene, alte 

competiții. 

Delegația sportivă (sportivi, antrenor 

principal, antrenor secund,preparator 

fizic, statistician, maseur-

kinetoterapeut, delegați oficiali ai 

clubului), arbitrii principali și auxiliari, 

delegați oficiali numiți de federațiile de 

specialitate, personal auxiliar,medici, 

asistenți medicali, asistența medicală 

de specialitate, ISU, Jandarmerie, 

Poliție etc. 

Indemnizații arbitrii principali și auxiliari, 

delegați oficiali, medici, asistenți medicali, 

personal auxiliar. 

  25.500 - Apărarea titlului de 

Campioană a României 

sau cel puțin clasarea  în 

primele 3 echipe în 

Campionatul României; 

 

- Apărarea titlului de 

câștigătoare a   Cupei  

României sau cel puțin 

participarea in 

turneul final IV; 

 

- Asigurarea participării 

în cupele  

europene sezonul 2018-

2019  cat și  clasarea în 

primele 16 echipe din 

Europa în Liga 

Campionilor în sezonul 

2017-2018. 

 

 

Cheltuieli de participare la competiții 

(masa,cazare,transport delegație sportivă, 

arbitrii principali și auxiliari, delegați 

oficiali, delegați oficiali ai 

clubului,medici,asistenți medicali, personal 

auxiliar.) 

191.250 

Cheltuieli cu bunuri și servicii pentru 

participare la competiții (alimentație efort, 

asigurări medicale, vize,servicii închiriere 

baze sportive, aparatura și spații de 

conferințe, refacere după efort, servicii 

ambulanță, servicii video-arbitraj) 

42.500 

 

Remunerații ale participanților la 

activitatea sportivă și alte obligații 

prevăzute în contractele de 

activitate sportivă.  

Sportivi, antrenori (antrenor principal, 

antrenor secund, preparator fizic, 

statistician), maseur- 

kinetoterapeut,medici, asistenți 

medicali. 

Cheltuieli aferente remunerațiilor potrivit 

contractelor de activitate sportivă 

1.572.500 

Alte cheltuieli provenite din contractele de 

activitate sportiva  (transport un drum dus 

întors cu auto și/sau  avion pentru sportivi și 

antrenori la venirea și plecarea la/de la lotul 

echipei, masă caldă-un prânz zilnic) 

20.000 

 

Asigurarea  condițiilor de 

participare la competițiile 

naționale și internaționale 

Sportivi, antrenori, oficiali ai clubului, 

maseuri- kinetoterapeuți, 

asistența medicală, etc. 

 

Cheltuieli cu bunuri si servicii 

- Echipament sportiv de pregătire și 

competiție, materiale sportive și publicitare, 

traduceri, medicamente , vitamine, 

548.250 



 

28 

susținătoare de efort, materiale sanitare 

,unguente,asistenta și investigații medicale. 

- Taxe înscriere FRV și CEV în competițiile 

interne și internaționale, taxe legitimare 

sportivi, alte taxe prevăzute în regulamentele 

FRV și ale organismelor internaționale, etc. 

- Servicii de consultanță în domeniul sportiv 

TOTAL  2.400.000 

  

 



 

 

i 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza 

Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Consolidare corp 

drum județean DJ 107 K: Galda de Jos - Mesentea - Benic – Întregalde, Jud. Alba, 

km 17+700 – 23+700” 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 16 martie 2018; 

Luând în dezbatere: 

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

fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Consolidare corp drum județean DJ 107 

K: Galda de Jos - Mesentea - Benic – Întregalde, Jud. Alba, km 17+700 – 23+700”; 

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

economice faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Consolidare 

corp drum județean DJ 107 K: Galda de Jos - Mesentea - Benic – Întregalde, Jud. Alba, km 17+700 – 

23+700”; 

- raportul de specialitate nr. 5188 din 15 martie 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. 91 alin. 1 lit. b 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 prezenta 

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică, faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul 

„Consolidare corp drum județean DJ 107 K: Galda de Jos - Mesentea - Benic – Întregalde, Jud. Alba, km 

17+700 – 23+700”, având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în anexa - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului 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 

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

Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției dezvoltare 

si bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.  

 

                             CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                     Vasile BUMBU   

 

 

 

Nr. 59 

Alba Iulia, 16 martie 2018 

  

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

Consiliului Județean Alba nr. 59/16 martie 2018 
 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI 

„Consolidare corp drum județean DJ 107 K:  

Galda de Jos - Mesentea - Benic – Întregalde, Jud. Alba, km 17+700 – 23+700” 

 

 

 

Beneficiar: JUDEŢUL ALBA 

Proiectant: S.C. CAPITAL VISION S.R.L. 

 

1. Indicatori economici: 

- valoarea totală a investiţiei 8174706,27 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 1551680,78 lei, 

cu un total de  9.726.387,05 lei (inclusiv TVA): 

o din care C+M 7.241.202,54 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 1375828,48 lei, cu 

un total de  8617031,03 lei (inclusiv TVA). 

- durata de execuție estimată: 9 luni. 

 

2. Indicatori tehnici:  

- Categoria funcțională a drumului: Drum județean; 

- Categoria de importanță: C; 

- Clasa tehnică: IV; 

- Viteza de proiectare: 25 km/h;  

- Lungimea totală a traseului amenajat: 6000 m; 

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

- Lățimea acostamentelor: 0 - 0,50 m; 

- Lățimea platformei: 5,00 - 6,00 m; 

- Panta unică de 2,5% și pantă de acoperiș de 2,5%. 

- Structura rutieră adoptată: 

 Structură rutieră nouă: 

o strat de bază din piatră spartă în grosime de 25 cm după compactare; 

o strat de legătură din mixtură asfaltică de tip BAD 20 în grosime de 6 cm conform 

AND 605-2014); 

o strat de uzură din beton asfaltic de tip BA 16 în grosime de 4 cm conform AND 

605-2014); 

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

o rigole carosabile – 792,60 ml; 

o rigole de pământ – 5207,40 ml; 

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

o Poduri existente reparate/înlocuite – 4 buc.; 

o Podețe traversare noi DN1000 – 9 buc.; 

- Lucrări de consolidare – gabioane: 443 ml; 

- Parapet metalic: 443 ml; 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba  

şi aprobarea concesionării acestora către Societatea APA–CTTA  S.A. Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 28 martie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a 

Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către Societatea APA–CTTA  S.A. Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind includerea unor bunuri în Inventarul 

proprietăţii private a Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către Societatea APA–CTTA  

S.A. Alba; 

- raportul de specialitate nr. 4155/1 martie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea Asociaţiei APA ALBA nr. 42/7 februarie 2018 înregistrată la registratura Consiliului 

Județean Alba cu nr. 3552/21 februarie 2018. 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92/2008 privind delegarea serviciului de alimentare 

cu apă şi de canalizare către Societatea Comercială  APA–CTTA S.A. Alba; 

- Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 

1969-12770/2008; 

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, art. 121 și art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a 

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

- Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 871 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 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 includerea în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba, a bunurilor 

achiziţionate de către Societatea APA–CTTA S.A. Alba din Fondul de Întreţinere, Înlocuire și 

Dezvoltare, cuprinse în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă concesionarea bunurilor menţionate la art. 1 din prezenta hotărâre către 

Societatea APA-CTTA S.A. Alba, pe durata Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1969 – 12770 /2008. 

Art. 3. 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, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA 

ALBA”, Societăţii  APA–CTTA S.A Alba,  Direcției juridică 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. 60 

Alba Iulia, 28 martie 2018  
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Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 60/ 28 martie 2018 

 

 

Lista 

cu bunurile achiziționate de către Societatea APA–CTTA S.A. Alba 

din Fondul de Întreţinere, Înlocuire și Dezvoltare care vor fi cuprinse în 

Inventarul proprietății private a Județului Alba 

 

 

Nr. 

crt. 
I Denumirea mijlocului fix U.M. Cantitatea 

Preț unitar 

(lei) 

Valoare de 

inventar (lei) 

1. Electropompă DL 125+ suport grătar buc. 3 3.399,00 10.197,00 

2. Receptor GNSS cu accesorii buc. 3 29.440,00 88.320,00 

3. BFS1345 ( maşină de tăiat asfalt) buc. 1 9.500,00 9.500,00 

4. Aparat sudură electrofuziune MSA330 buc. 1 12.895,00 12.895,00 

5. Pompă EBARA 3d/I 40-200/5,5 buc. 1 4.390,00 4.390,00 

6. Ciocan rotopercutor+accesorii buc. 1 3.133,60 3.133,60 

7. Video proiector CASIO xj-a252-ej buc. 1 5.000,00 5.000,00 

8. Sistem I5+DVDRW+Kit mouse-

tastatură buc. 1 2.715,75 2.715,75 

9. Pompă wilo helix first V1008 buc. 1 5.477,02 5.477,02 

10. Pompă multietajată orizontal Grundfos 

tip CM5-12 buc. 1 3.398,15 3.398,15 

11. Pompă multietajată orizontal Grundfos 

tip CM5-12 buc. 1 3.403,26 3.403,26 

 TOTAL MIJLOACE FIXE 148.429,78 

Nr. 

crt. 
II Denumirea obiectului de inventar U.M. Cantitatea 

Preț unitar 

(lei) 

Valoare de 

inventar (lei) 

1. ABBY finereader 14SDT AB 10547 buc. 2 1.000,00 2.000,00 

2. Monitor ASUS 24 VS 248 HR buc. 1 800,00 800,00 

3. Multifuncţional brother 

MFC9140CDNYJ1 buc. 1 1.400,00 1.400,00 

4. Monitor Asus 23 inch buc. 6 1.050,00 6.300,00 

5. Pompă pentru drenjare apă uzată KSB 

Amadrainer N301E buc. 1 591,48 591,48 

TOTAL OBIECTE DE INVENTAR: 11.091,48 

 

 

 

        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri proprietate publică a Judeţului Alba, 

concesionate către S.C. APA–CTTA  S.A. Alba, ca urmare a realizării unor lucrări de investiţii din 

Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 martie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri proprietate publică a 

Judeţului Alba, concesionate către S.C. APA-CTTA S.A. Alba, ca urmare a realizării unor lucrări de 

investiţii din Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare; 

 -  expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a unor 

bunuri proprietate publică a Judeţului Alba, concesionate către S.C. APA-CTTA S.A. Alba, ca urmare a 

realizării unor lucrări de investiţii din Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare; 

- raportul de specialitate nr. 4166/1 martie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitările Asociaţiei Apa Alba nr. 44/7 februarie 2018 şi nr. 66/22 februarie 2018, înregistrate 

la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 3550/21 februarie 2018 şi nr. 3715/23 februarie 2018; 

- procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 7431/20 decembrie 2017; 

- procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 7460/22 decembrie 2017. 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92/2008 privind delegarea serviciului de alimentare 

cu apă şi de canalizare către Societatea Comercială  APA–CTTA S.A. Alba; 

- Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 

1969-12770/2008; 

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 şi art. 120 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

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

- art. 3 alin. 3 și art. 18 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 861 alin. 3 şi art. 871 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările 

și completările ulterioare);  

- O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 

instituțiilor publice, 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 administrativ-teritoriale aprobate prin H.G. nr. 1031/1999; 

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 modificarea valorii de inventar a bunului imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 143 

„Conductă de aducţiune Staţia de tratare a apei Săsciori-Sebeşel - Alba Iulia, inclusiv construcţiile 

auxiliare aferente” în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, de la 

valoarea de 2758162,15 lei la valoarea de 3557623,41 lei, ca urmare a recepţionării obiectivului 

„Reabilitare sistem zonal sursa Râul Sebeş, Judeţul Alba”, realizat de către  S.C. APA CTTA S.A. din 

Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, la Conducta de aducţiune a Staţiei de tratare a apei Săsciori - 
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Sebeşel - Alba Iulia, bun imobil proprietate publică a Judeţului Alba, concesionat către S.C. APA CTTA 

S.A. 

Art. 2. Se aprobă modificarea valorii de inventar a bunului imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 138 

în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, de la valoarea de 184101,12 lei 

la valoarea de 348084,20 lei, ca urmare a recepţionării obiectivului „Amenajare şi împrejmuire staţie 

tratare apă Mihoieşti, Judeţul Alba”, realizat de către  S.C. APA CTTA S.A. din Fondul de Întreţinere, 

Înlocuire, Dezvoltare, la „Terenul aferent Staţiei de tratare a apei Mihoieşti - Cîmpeni”, bun imobil, 

proprietate publică a Judeţului Alba, concesionat către S.C. APA CTTA S.A. 

Art. 3. Bunurile imobile identificate la art. 1 şi art. 2 din prezenta hotărâre, cuprinse în Anexa nr. 

2 a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 

1969-12770/2008, vor avea următoarele valori de inventar: 

 la poziţia cu nr. crt. 46 – „Conducta aducţiune staţie tratare Sebeşel - Alba Iulia, inclusiv 

construcţiile auxiliare (cămine, traversări, masive de ancoraj, etc.)”, valoarea de 3557623,41 lei. 

 la poziţia cu nr. crt. 55 – „Teren aferent Staţiei de tratare a apei Mihoieşti Cîmpeni”, valoarea de 

261287,29 lei. 

Art. 4. 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, S.C.  APA CTTA S.A Alba,  Direcției juridică 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 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcţii ale  

Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 martie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcţii ale 

Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a 

Statului de funcţii ale Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba; 

- raportul de specialitate nr. 4630 din 8 martie 2018 al Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea nr. 2373 din 6 martie 2018 a Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor 

Alba, înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 4593 din 7 martie 2018; 

Ţinând cont de avizul  nr. 4420580/15.03.2018  al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi 

Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, înregistrat la registratura 

Consiliului Judeţean Alba cu nr. 5437/20.03.2018. 

Ținând cont 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. a și art. 91 alin. 2 lit.c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 87 alin. 2 lit. d coroborat cu art. 91 alin. 2 lit. a din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 9 alin. 3 din O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor 

publice comunitare de evidenţă a persoanelor, 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 modificarea Organigramei Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a 

Persoanelor Alba, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a 

Persoanelor Alba, conform anexei nr. 2  - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 3. Anexa nr. 24b a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 28/29 ianuarie 2015 și 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 294/28 septembrie 2017  își încetează aplicabilitatea la data 

intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și directorul executiv al Direcţiei Publice 

Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. 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, Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a 

Persoanelor Alba, Direcţiei juridică şi relații publice şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

Nr. 62 

Alba Iulia, 28 martie 2018 
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         PREŞEDINTE,                       CONTRASEMNEAZĂ 

                Ion DUMITREL         SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 
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Număr   Din care 

 

posturi       Functii publice                Personal contractual

  

 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA - PREŞEDINTE 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

ORGANIGRAMA 

DIRECŢIEI PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENŢĂ  

A PERSOANELOR ALBA 

Anexa nr. 1 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 62/28 martie 2018        
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                                                        Anexa nr.2 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 62/28 martie 2018        

 

STAT DE FUNCȚII 

al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba 

        

Nr.crt. Denumirea funcţiei Clasa Gradul 

profesional 

Numărul 

de posturi 

1. Director executiv   1 

           

Biroul Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă 

2. Şef birou   1 

1.Compartiment Regim Evidenţa Persoanelor 

3. Consilier juridic I Asistent 1 

2. Ghişeu Unic 

4. Inspector I Superior 1 

3. Compartiment informatică 

5. Consilier I Superior 1 

4. Compartiment îndrumare şi control 

6. Inspector I Superior 1 

5. Compartiment Stare Civilă 

7. Consilier I Superior 1 

8-10. Inspector I Superior 3 

11. Inspector I Asistent 1 

Compartiment Juridic, Achiziţii şi Relaţii Publice 

12-13. Consilier juridic I Superior 2 

14. Inspector I Asistent 1 

Compartiment Resurse Umane 

15. Consilier I Superior 1 

Compartiment Financiar Contabil 

16. Consilier I Principal 1 

17. Inspector I Principal 1 

Biroul Admnistrativ şi Asigurare Tehnico Materială 

18. Şef birou    1 

1. Compartiment Gestiune şi Asigurare Tehnico Materială 

19. Consilier gradul IA   1 

20. Arhivar treapta IA    1 

21. Curier   1 

2. Compartiment Administrare Întreţinere 

22. Muncitor calificat treapta I   1 

23. Îngrijitor    1 

24-25. Şofer treapta I   2 

                                 TOTAL 25 

                                 

                           CONTRASEMNEAZĂ 

                          PREŞEDINTE,                            SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

             Ion DUMITREL                     Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statului de funcţii al 

 Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 martie 2018; 

  Luând în dezbatere: 

  - proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Spitalului de 

Pneumoftiziologie Aiud; 

  - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al 

Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud; 

- raportul de specialitate nr. 4964 din 13 martie 2018 al Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea nr. 581 din 14 februarie 2018 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, înregistrată cu 

nr. 3191 din 14 februarie 2018 la registratura Consiliului Judeţean Alba. 

Ținând cont de: 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. a şi 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 31 alin. 2 şi art. 31 alin. 4 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice. 

- O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de 

Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 15 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul 

ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei 

publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 45
1 

din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 

vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor 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. 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 Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, 

conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 9/25 ianuarie 2018 îşi încetează 

aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud 

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 

Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, Direcţiei 

juridică şi relaţii publice şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

Nr. 63 

Alba Iulia, 28 martie 2018  
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Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Judeţean Alba nr. 63/28 martie 2018 

 

 

 

STAT  DE  FUNCŢII 

AL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea funcţiei 

  

Nivel 

studii 

Specialitatea 

  

Număr 

posturi  

 

 

COMITET DIRECTOR 

1 Manager grad II S 

 

1 

2 Director medical grad II S 

 

1 

3 Director financiar contabil grad II S Economist 1 

Total 3 

SECŢIA PNEUMOLOGIE I    33 paturi 

4 Medic şef secție grad II S Pneumologie 1 

5-6 Medic primar S Pneumologie 2 

7-13 Asistent medical principal PL Medicină generală 7 

14 Asistent medical debutant PL Medicină generală 1 

15-18 Infirmieră, agent DDD G Infirmier 4 

19-23 Îngrijitor curăţenie, brancardier  G Îngrijitor curăţenie 5 

SECŢIA PNEUMOLOGIE I  - Compartiment TBC   23 paturi 

24 Medic specialist S Pneumologie 1 

25 Asistent medical principal-şef PL Medicină generală 1 

26-28 Asistent medical principal PL Medicină generală 3 

29 Asistent medical PL Medicină generală 1 

30 Asistent medical  PL Medicină generală 1 

31-33 Infirmieră, agent DDD G Infirmier 3 

34 Îngrijitor curăţenie, brancardier  G Îngrijitor curăţenie 1 

Total 31 

SECŢIA PNEUMOLOGIE II   60 paturi 

35 Medic şef secție grad II S Pneumologie 1 

36 Medic primar S Pneumologie 1 

37-38 Medic specialist S Pneumologie 2 

39 Asistent medical principal-şef PL Medicină generală 1 

40-45 Asistent medical principal PL Medicină generală 6 

46 Asistent medical principal S Medicină generală 1 

47 Asistent medical S Medicină generală 1 

48-51 Asistent medical PL Medicină generală 4 

52 Asistent medical debutant PL Medicină generală 1 

53-59 Infirmieră, agent DDD G Infirmier 7 

60-65 Îngrijitor curăţenie, brancardier  G Îngrijitor curăţenie 6 

 Total 31 

FARMACIA 

66 Farmacist şef secție grad I S Farmacie 1 

67 Asistent medical principal PL Farmacie 1 

68 Asistent medical PL Farmacie 1 

69 Îngrijitor curăţenie G Îngrijitor curăţenie 1 

 Total 4 

LABORATOR ANALIZE MEDICALE + Comp. BK 

70 Şef  laborator grad I S Laborator 1 

71 Medic primar S Laborator 1 

72 Biolog/biochimist S Biolog/biochimist 1 

73-74 Asistent medical principal PL Laborator 2 
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75 Îngrijitor curăţenie  G Îngrijitor curăţenie 1 

 Total 6 

LABORATOR RADIOLOGIE-IMAGISTICĂ MEDICALĂ 

76 Medic specialist S Radiologie 1 

77 Asistent medical principal PL Radiologie 1 

Total 2 

LABORATOR EXPLORĂRI FUNCIONALE + Comp. ENDOSCOPIE BRONŞICĂ 

78-79 Medic specialist S Pneumologie 2 

80 Asistent medical principal PL Medicină generală 1 

 Total 3 

DISPENSAR TBC 

81 Medic primar S Pneumologie 1 

82 Asistent medical principal PL Medicină generală 1 

83 Asistent medical principal PL Radiologie 1 

84 Asistent medical  PL Medicină generală 1 

85 Îngrijitor curăţenie G Îngrijitor curăţenie 1 

Total 5 

APARAT FUNCŢIONAL 

STATISTICĂ MEDICALA 

86 Registrator medical  M   1 

 Total 1 

COMPARTIMENTUL DE PREVENIRE A INFECŢIILOR ASOCIATE ASISTENŢEI 

MEDICALE (Ord. 1101/2016) 

87 Medic specialist S Epidemiologie 1 

88 Asistent medical principal PL Epidemiologie 1 

89 Infirmieră, agent DDD G Agent DDD 1 

 Total 3 

MANAGEMENTUL CALITĂŢII SERVICIILOR MEDICALE 

90 Medic specialist S   1 

91 Consilier Juridic gradul II S  Jurist 1 

92 Economist gradul II  S  Economist 1 

93 Asistent medical principal PL Medicină generală 1 

 Total 4 

FINANCIAR CONTABILITATE 

94-96 Economist gradul IA S Economist 3 

ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTARE 

97 Referent specialitate gradul II S Economist 1 

Total 4 

BIROU RESURSE UMANE - SERVICII INTERNE 

98 Şef birou grad II S Economist 1 

99 Economist gradul IA S Economist 1 

100 Referent specialitate gradul I S Economist 1 

JURIDIC 

101 Consilier juridic gradul II S Jurist 1 

SERVICII INTERNE (secretariat-registratură, arhivă) 

102 Referent tr. I M Referent 1 

103 Funcţionar, arhivar  M Arhivar 1 

Total 6 

SERVICIUL ADMINISTRATIV 

104 Şef serviciu grad II S Inginer 1 

APROVIZIONARE 

105 Referent/merceolog  tr. I M Merceolog   1 

106 Magaziner M   1 

COMPARTIMENT  SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA MUNCII, SITUAȚII DE URGENȚĂ, 

PROTECȚIE CIVILĂ 

107 Inginer gradul IA S Inginer 1 

TEHNIC 
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108 Subinginer gradul I SSD Subinginer 1 

COMPARTIMENT INFORMATICĂ 

109 Analist, programat, gradul II S Informatică 1 

CAPELA 

110 Preot gr. II S Preot 1 

 Total 8 

DESERVIRE GENERALĂ 

111 Portar,  paznic G Agent pază și ordine 1 

Total 1 

MUNCITORI ÎNTREȚINERE CLĂDIRI ŞI INSTALAȚII 

112 Muncitor calificat III   Instalator 1 

113 Muncitor calificat II   Electrician 1 

Total 2 

MUNCITORI DESERVIRE POSTURI FIXE 

 Centrala termică 

114-115 Muncitor calificat tr. II   Fochist 2 

116 Muncitor calificat tr. III   Fochist 1 

Centrala telefonică 

117-118 Muncitor calificat tr. IV   Telefonist 2 

Confecţionare, reparare și întreținere inventar moale 

119 Muncitor calificat tr. III   Croitor 1 

Aprovizionare, depozitare, manipulare bunuri 

120 Muncitor necalificat tr. I   Manipulant bunuri 1 

Spaţii verzi 

121 Muncitor calificat tr. II   Horticultor 1 

122 Muncitor necalificat tr. I     1 

Frizeria 

123 Muncitor calificat tr. IV   Frizer 1 

Conducere auto 

124 Şofer tr. I   Şofer 1 

Total 11 

BUCĂTĂRIE 

125-127 Muncitor calificat  tr. III   Bucătar 3 

Total 3 

SPĂLĂTORIE 

128 Spălătoreasă cu gestiune M;G Spălătoreasă 1 

129 Spălătoreasă M;G Spălătoreasă 1 

Total 2 

GARDEROBĂ 

130 Garderobier M;G Garderobier 1 

Total 1 

TOTAL POSTURI 130 

  

                           CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                    Ion DUMITREL                    Vasile BUMBU   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statului de funcții  

al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 martie 2018; 

  Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Alba; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

 - raportul de specialitate nr. 4967/13 martie 2018 al Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Ținând cont de avizul favorabil împreună cu amendamentul propus al Comisiei de specialitate 

nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 61 alin. 1 lit. a şi art. 107 alin. 2 lit. b din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor 

publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 31 alin. 2 şi art. 31 alin. 4 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice. 

- art. 41 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 

vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor 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. 97 şi art. 115 alin. 1 lit.. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliul 

Judeţean Alba, urmând să aibă structura prevăzută în anexa  - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 364/14 decembrie 2017 își 

încetează aplicabilitatea începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

 Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 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, direcţiilor, serviciilor şi birourilor din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 64 

Alba Iulia, 28 martie 2018 
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Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 64/28 martie 2018 

STATUL DE FUNCȚII  

AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA 

Nr. crt. Denumirea funcţiei Număr posturi 

APARATUL DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA 

1 Preşedinte 1 

2-3 Vicepreşedinte 2 

4 Secretar al judeţului 1 

5 Administrator public 1 

CABINETUL PREȘEDINTELUI 

6-9 Consilier 4 

RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI COMUNICARE 

10 Consilier, grad profesional superior 1 

11 Consilier, grad profesional principal 1 

12 Inspector, grad profesional asistent 1 

BIROUL RESURSE UMANE 

13 Şef birou  1 

14-17 Consilier, grad profesional superior 4 

18 Inspector, grad profesional superior 1 

19 Consilier, grad profesional principal 1 

BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN 

20 Șef birou  1 

21-25 Auditor, grad profesional superior 5 

AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT 

26 Consilier, grad profesional superior 1 

27 Consilier, grad profesional asistent 1 

UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ, SOCIALĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL 

28-29 Consilier, grad profesional superior 2 

SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL 

30 Consilier juridic, grad profesional superior 1 

31 Consilier, grad profesional superior 1 

SERVICIUL ADMINISTRATIV 

32 Şef serviciu 1 

33 Inspector de specialitate gradul I A 1 

34 Inspector de specialitate gradul II  1 

35 Referent IA 1 

36-38 Îngrijitor  3 

39 Îngrijitor (Sîncrai) 1 

40-48 Şofer I 9,5 

49 Muncitor calificat I 1 

50 Muncitor calificat II (Sîncrai) 1 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI RELAȚII PUBLICE 

51 Director executiv  1 

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS 

52 Şef serviciu 1 

53-57 Consilier juridic, grad profesional superior  5 

58 Consilier juridic, grad profesional principal 1 
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59 Consilier juridic, grad profesional asistent 1 

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, RELAȚII PUBLICE, ATOP  

ȘI TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ 

60-66 Consilier, grad profesional superior 7 

REGISTRATURĂ, ARHIVĂ, MONITORUL OFICIAL 

67 Consilier, grad profesional superior 1 

68 Inspector de specialitate gradul IA 1 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

69 Director executiv  1 

70 Director executiv adjunct  1 

SERVICIUL DEZVOLTARE, PROGRAME ȘI 

 GUVERNANȚA CORPORATIVĂ A ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE 

71 Şef serviciu 1 

Dezvoltare economică și programe 

72-73 Consilier, grad profesional superior 2 

74 Inspector, grad profesional superior 1 

75 Consilier, grad profesional principal 1 

Dezvoltare rurală 

76-77 Consilier, grad profesional superior 2 

Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și monitorizare asociații de dezvoltare 

78 Consilier, grad profesional superior 1 

SERVICIUL ACCESARE ȘI COORDONARE PROIECTE 

79 Şef serviciu  1 

Accesare proiecte 

80-82 Consilier, grad profesional superior 3 

Monitorizare şi sustenabilitate proiecte 

83 Consilier, grad profesional superior 1 

84-85 Inspector de specialitate gradul IA 2 

86 Inspector de specialitate gradul I 1 

SERVICIUL BUGET-VENITURI 

87 Şef serviciu  1 

Buget 

88-90 Consilier, grad profesional superior 3 

Urmărire, încasare venituri şi executare silită 

91-93 Consilier, grad profesional superior 3 

94 Consilier juridic, grad profesional asistent 1 

Contabilitate-financiar 

95-100 Consilier, grad profesional superior 6 

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE  

ȘI MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII CONTRACTELOR 

101 Şef serviciu  1 

102-106 Consilier, grad profesional superior 5 

107-108 Consilier, grad profesional principal 2 

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

109 Director executiv  1 

SERVICIUL PROGRAME, LUCRĂRI, ÎNTREȚINERE DRUMURI 

110 Şef serviciu 1 

111-117 Consilier, grad profesional superior 7 
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118-119 Referent IA 2 

SERVICIUL ADMINISTRAREA TERENURILOR, CLĂDIRILOR, REȚELELOR DE 

ALIMENTARE CU APĂ 

120 Şef serviciu 1 

121-126 Consilier, grad profesional superior 6 

127 Expert gradul IA 1 

Informatică 

128-130 Consilier, grad profesional superior 3 

SERVICIUL TURISM, CULTURĂ, TINERET, SPORT ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT 

131 Şef serviciu 1 

132-134 Consilier, grad profesional superior 3 

135 Consilier, grad profesional superior (Câmpeni) 1 

136 Inspector, grad profesional superior 1 

137 Inspector de specialitate gradul IA 1 

138 Referent IA 1 

SERVICIUL PENTRU IMPLEMENTAREA  

PROGRAMULUI ALBA - ROMÂNIA 100 

139 Șef serviciu 1 

140-146 Consilier, grad profesional superior 7 

147 Inspector, grad profesional superior 1 

148 Consilier, grad profesional principal 1 

DIRECȚIA AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM 

149 Arhitect şef  1 

Amenajarea teritoriului, cadastru, monitorizare și control 

150-152 Consilier, grad profesional superior 3 

Urbanism, avizare, autorizare 

153-155 Consilier, grad profesional superior 3 

156 Consilier, grad profesional asistent 1 

Arii protejate 

157 Consilier, grad profesional principal 1 

158 Inspector de specialitate gradul I 1 

159 Inspector de specialitate gradul II 1 

160 Referent II (sit Frumoasa) 0,5 

BIROUL PROGRAME ȘI PROIECTE MEDIU 

161 Șef birou  1 

162-163 Consilier, grad profesional superior 2 

164 Consilier, grad profesional principal 1 

165 Inspector, grad profesional asistent 1 

166 Consilier, grad profesional asistent 1 

 TOTAL 166 

MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE CULTURĂ 

1-3 Director–manager gradul II 3 

4 Director general–manager gradul II 1 

  TOTAL 4 

  TOTAL GENERAL 170 

                           CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                    Ion DUMITREL                    Vasile BUMBU   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Aiud - Sebeş, operatorului de transport 

rutier Lazăr Trans SRL 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 martie 2018; 

Luând în dezbatere:  

- proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Aiud - Sebeş, 

operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL; 

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu 

pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe 

traseul Aiud - Sebeş, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL; 

- raportul de specialitate nr. 5048 din 14 martie 2018 al Compartimentului Autoritatea Județeană 

de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL privind eliberarea unei licențe de traseu 

pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe 

traseul Aiud - Sebeş, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 4671/8 martie 2018;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 600/14 martie 2018, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier Lazăr Trans SRL în vederea eliberării 

unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, pe traseul Aiud - Sebeş;  

  Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie 2017 privind 

aprobarea Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, în Judeţul Alba; 

  Ținând cont de: 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. d și art. 91 alin. 5 lit. a  pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public 

local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 

aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, 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 atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 29 martie 2018 - 19 octombrie 

2019, pe traseul Aiud - Sebeş, operatorului de transport rutier  Lazăr Trans SRL, cod de înregistrare 

fiscală RO14735924, cu sediul în localitatea Avrig, str. Nicolae Bălcescu, nr. 3, judeţul Sibiu, având punct 

de lucru în localitatea Cugir, str. Tineretului, nr. 7, sc. B, ap. 2, judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu  și caietul de 

sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier Lazăr Trans SRL a documentului de 

plată a tarifului de eliberare. 
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Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport 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, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL, 

Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 65 

Alba Iulia, 28 martie 2018 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Pianu de Sus - Sebeş, operatorului de 

transport rutier Lazăr Trans SRL 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 martie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Pianu de Sus - 

Sebeş, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL;  

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu 

pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe 

traseul Pianu de Sus - Sebeş, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL; 

- raportul de specialitate nr. 5049 din 14 martie 2018 al Compartimentului Autoritatea Județeană 

de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL privind eliberarea unei licențe de traseu 

pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe 

traseul Pianu de Sus - Sebeş, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 4672/8 martie 

2018;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 600/14 martie 2018, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier Lazăr Trans SRL în vederea eliberării 

unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, pe traseul Pianu de Sus - Sebeş;  

  Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie 2017 privind 

aprobarea Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, în Judeţul Alba; 

  Ținând cont de: 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. d și art. 91 alin. 5 lit. a  pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public 

local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 

aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, 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 atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 29 martie 2018 - 19 octombrie 

2019, pe traseul Pianu de Sus - Sebeş, operatorului de transport rutier  Lazăr Trans SRL, cod de 

înregistrare fiscală RO14735924, cu sediul în localitatea Avrig, str. Nicolae Bălcescu, nr. 3, judeţul Sibiu, 

având punct de lucru în localitatea Cugir, str. Tineretului, nr. 7, sc. B, ap. 2, judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu  și caietul de 

sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier Lazăr Trans SRL a documentului de 

plată a tarifului de eliberare. 
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Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport 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, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL, 

Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Şugag - Sebeş, operatorului de 

transport rutier Lazăr Trans SRL 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 martie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Şugag - Sebeş, 

operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu 

pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe 

traseul Şugag - Sebeş, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL; 

- raportul de specialitate nr. 5050 din 14 martie 2018 al Compartimentului Autoritatea Județeană 

de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL privind eliberarea unei licențe de traseu 

pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe 

traseul Şugag - Sebeş, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 4673/8 martie 2018;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 600/14 martie 2018, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier Lazăr Trans SRL în vederea eliberării 

unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, pe traseul Şugag - Sebeş;  

  Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie 2017 privind 

aprobarea Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, în Judeţul Alba; 

  Ținând cont de: 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. d și art. 91 alin. 5 lit. a  pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public 

local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 

aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, 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 atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 29 martie 2018 - 19 octombrie 

2019, pe traseul Şugag - Sebeş, operatorului de transport rutier  Lazăr Trans SRL, cod de înregistrare 

fiscală RO14735924, cu sediul în localitatea Avrig, str. Nicolae Bălcescu, nr. 3, judeţul Sibiu, având punct 

de lucru în localitatea Cugir, str. Tineretului, nr. 7, sc. B, ap. 2, judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu  și caietul de 

sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier Lazăr Trans SRL a documentului de 

plată a tarifului de eliberare. 
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Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport 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, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL, 

Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Săliştea - Sebeş, operatorului de 

transport rutier Lazăr Trans SRL 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 martie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Săliştea - Sebeş, 

operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu 

pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe 

traseul Săliştea - Sebeş, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL; 

- raportul de specialitate nr. 5051 din 14 martie 2018 al Compartimentului Autoritatea Județeană 

de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL privind eliberarea unei licențe de traseu 

pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe 

traseul Săliştea - Sebeş, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 4674/8 martie 2018;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 600/14 martie 2018, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier Lazăr Trans SRL în vederea eliberării 

unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, pe traseul Săliştea - Sebeş;  

  Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie 2017 privind 

aprobarea Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, în Judeţul Alba; 

  Ținând cont de: 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. d și art. 91 alin. 5 lit. a  pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public 

local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 

aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, 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 atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 29 martie 2018 - 19 octombrie 

2019, pe traseul Săliştea - Sebeş, operatorului de transport rutier  Lazăr Trans SRL, cod de înregistrare 

fiscală RO14735924, cu sediul în localitatea Avrig, str. Nicolae Bălcescu, nr. 3, judeţul Sibiu, având punct 

de lucru în localitatea Cugir, str. Tineretului, nr. 7, sc. B, ap. 2, judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu  și caietul de 

sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier Lazăr Trans SRL a documentului de 

plată a tarifului de eliberare. 
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Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport 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, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL, 

Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Şpring - Sebeş, operatorului de 

transport rutier Lazăr Trans SRL 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 martie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Şpring - Sebeş, 

operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu 

pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe 

traseul Şpring - Sebeş, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL; 

- raportul de specialitate nr. 5052 din 14 martie 2018 al Compartimentului Autoritatea Județeană 

de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL privind eliberarea unei licențe de traseu 

pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe 

traseul Şpring - Sebeş, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 4675/8 martie 2018;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 600/14 martie 2018, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier Lazăr Trans SRL în vederea eliberării 

unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, pe traseul Şpring - Sebeş;  

  Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie 2017 privind 

aprobarea Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, în Judeţul Alba; 

  Ținând cont de: 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. d și art. 91 alin. 5 lit. a  pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public 

local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 

aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, 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 atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 29 martie 2018 - 19 octombrie 

2019, pe traseul Şpring - Sebeş, operatorului de transport rutier  Lazăr Trans SRL, cod de înregistrare 

fiscală RO14735924, cu sediul în localitatea Avrig, str. Nicolae Bălcescu, nr. 3, judeţul Sibiu, având punct 

de lucru în localitatea Cugir, str. Tineretului, nr. 7, sc. B, ap. 2, judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu  și caietul de 

sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier Lazăr Trans SRL a documentului de 

plată a tarifului de eliberare. 
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Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport 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, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL, 

Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Cugir - Sebeş, operatorului de transport 

rutier Lazăr Trans SRL 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 martie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Cugir - Sebeş, 

operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu 

pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe 

traseul Cugir - Sebeş, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL; 

- raportul de specialitate nr. 5054 din 14 martie 2018 al Compartimentului Autoritatea Județeană 

de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL privind eliberarea unei licențe de traseu 

pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe 

traseul Cugir - Sebeş, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 4676/8 martie 2018;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 600/14 martie 2018, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier Lazăr Trans SRL în vederea eliberării 

unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, pe traseul Cugir - Sebeş;  

  Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie 2017 privind 

aprobarea Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, în Judeţul Alba; 

  Ținând cont de: 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. d și art. 91 alin. 5 lit. a  pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public 

local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 

aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, 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 atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 29 martie 2018 - 19 octombrie 

2019, pe traseul Cugir - Sebeş, operatorului de transport rutier  Lazăr Trans SRL, cod de înregistrare 

fiscală, RO14735924, cu sediul în localitatea Avrig, str. Nicolae Bălcescu, nr. 3, judeţul Sibiu, având punct 

de lucru în localitatea Cugir, str. Tineretului, nr. 7, sc. B, ap. 2, judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu  și caietul de 

sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier Lazăr Trans SRL a documentului de 

plată a tarifului de eliberare. 
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Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport 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, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL, 

Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Vurpăr - Vinţu de Jos - Sebeş, 

operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 martie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Vurpăr - Vinţu 

de Jos - Sebeş, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu 

pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe 

traseul Vurpăr - Vinţu de Jos - Sebeş, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL; 

- raportul de specialitate nr. 5055 din 14 martie 2018 al Compartimentului Autoritatea Județeană 

de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL privind eliberarea unei licențe de traseu 

pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe 

traseul Vurpăr - Vinţu de Jos - Sebeş, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 4677/8 

martie 2018;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil nr. 600/14 martie 2018, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier Lazăr Trans SRL în vederea eliberării 

unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, pe traseul Vurpăr - Vinţu de Jos - Sebeş;  

  Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie 2017 privind 

aprobarea Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, în Judeţul Alba; 

  Ținând cont de: 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. d și art. 91 alin. 5 lit. a  pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public 

local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 

aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, 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 atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 29 martie 2018 - 19 octombrie 

2019, pe traseul Vurpăr - Vinţu de Jos - Sebeş, operatorului de transport rutier  Lazăr Trans SRL, cod 

de înregistrare fiscală RO14735924, cu sediul în localitatea Avrig, str. Nicolae Bălcescu, nr. 3, judeţul 

Sibiu, având punct de lucru în localitatea Cugir, str. Tineretului, nr. 7, sc. B, ap. 2, judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu  și caietul de 

sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier Lazăr Trans SRL a documentului de 

plată a tarifului de eliberare. 
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Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport 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, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL, 

Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 
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Alba Iulia, 28 martie 2018 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - Sebeş, operatorului de 

transport rutier Lazăr Trans SRL 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 martie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - 

Sebeş, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu 

pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe 

traseul Alba Iulia - Sebeş, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL; 

- raportul de specialitate nr. 5056 din 14 martie 2018 al Compartimentului Autoritatea Județeană 

de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL privind eliberarea unei licențe de traseu 

pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe 

traseul Alba Iulia - Sebeş, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 4678/8 martie 2018;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 600/14 martie 2018, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier Lazăr Trans SRL în vederea eliberării 

unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - Sebeş;  

  Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie 2017 privind 

aprobarea Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, în Judeţul Alba; 

  Ținând cont de: 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. d și art. 91 alin. 5 lit. a  pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public 

local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 

aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, 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 atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 29 martie 2018 - 19 octombrie 

2019, pe traseul Alba Iulia - Sebeş, operatorului de transport rutier  Lazăr Trans SRL, cod de 

înregistrare fiscală RO14735924, cu sediul în localitatea Avrig, str. Nicolae Bălcescu, nr. 3, judeţul Sibiu, 

având punct de lucru în localitatea Cugir, str. Tineretului, nr. 7, sc. B, ap. 2, judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu  și caietul de 

sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier Lazăr Trans SRL a documentului de 

plată a tarifului de eliberare. 
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Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport 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, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL, 

Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Sebeş - Cugir, operatorului de transport 

rutier Lazăr Trans SRL 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 martie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Sebeş - Cugir, 

operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu 

pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe 

traseul Sebeş - Cugir, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL; 

- raportul de specialitate nr. 5058 din 14 martie 2018 al Compartimentului Autoritatea Județeană 

de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL privind eliberarea unei licențe de traseu 

pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe 

traseul Sebeş - Cugir, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 4679/8 martie 2018;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 600/14 martie 2018, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier Lazăr Trans SRL în vederea eliberării 

unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, pe traseul Sebeş - Cugir;  

  Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie 2017 privind 

aprobarea Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, în Judeţul Alba; 

  Ținând cont de: 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. d și art. 91 alin. 5 lit. a  pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public 

local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 

aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, 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 atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 29 martie 2018 - 19 octombrie 

2019, pe traseul Sebeş - Cugir, operatorului de transport rutier  Lazăr Trans SRL, cod de înregistrare 

fiscală RO14735924, cu sediul în localitatea Avrig, str. Nicolae Bălcescu, nr. 3, judeţul Sibiu, având punct 

de lucru în localitatea Cugir, str. Tineretului, nr. 7, sc. B,   ap. 2, judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu  și caietul de 

sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier Lazăr Trans SRL a documentului de 

plată a tarifului de eliberare. 
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Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport 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, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL, 

Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Săliştea - Cugir, operatorului de 

transport rutier Lazăr Trans SRL 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 martie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Săliştea - Cugir, 

operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu 

pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe 

traseul Săliştea - Cugir, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL; 

- raportul de specialitate nr. 5059 din martie 2018 al Compartimentului Autoritatea Județeană de 

Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL privind eliberarea unei licențe de traseu 

pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe 

traseul Săliştea - Cugir, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 4680/8 martie 2018;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 600/14 martie 2018, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier Lazăr Trans SRL în vederea eliberării 

unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, pe traseul Săliştea - Cugir;  

  Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie 2017 privind 

aprobarea Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, în Judeţul Alba; 

  Ținând cont de: 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. d și art. 91 alin. 5 lit. a  pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public 

local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 

aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, 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 atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 29 martie 2018 - 19 octombrie 

2019, pe traseul Săliştea - Cugir, operatorului de transport rutier  Lazăr Trans SRL, cod de înregistrare 

fiscală RO14735924, cu sediul în localitatea Avrig, str. Nicolae Bălcescu, nr. 3, judeţul Sibiu, având punct 

de lucru în localitatea Cugir, str. Tineretului, nr. 7, sc. B, ap. 2, judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu  și caietul de 

sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier Lazăr Trans SRL a documentului de 

plată a tarifului de eliberare. 
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Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport 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, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL, 

Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Cugir - Vinerea - Sebeş, operatorului de 

transport rutier  Livio Dario SRL 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 martie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Cugir - Vinerea 

- Sebeş, operatorului de transport rutier Livio Dario SRL; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu 

pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe 

traseul Cugir - Vinerea - Sebeş, operatorului de transport rutier Livio Dario SRL; 

- raportul de specialitate nr. 5119 din 15 martie 2018 al Compartimentului Autoritatea Județeană 

de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier Livio Dario SRL privind eliberarea unei licențe de traseu 

pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe 

traseul Cugir - Vinerea - Sebeş, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 5060/14 martie 

2018;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 615/14 martie 2018, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier Livio Dario SRL în vederea eliberării 

unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, pe traseul Cugir - Vinerea - Sebeş;  

  Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie 2017 privind 

aprobarea Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, în Judeţul Alba; 

  Ținând cont de: 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. d și art. 91 alin. 5 lit. a  pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale,, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public 

local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 

aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, 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 atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 1 aprilie 2018 - 31 martie 2019, pe 

traseul Cugir - Vinerea - Sebeş, operatorului de transport rutier Livio Dario SRL, cod de înregistrare 

fiscală RO11070834, cu sediul în localitatea Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu  și caietul de 

sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier Livio Dario SRL a documentului de 

plată a tarifului de eliberare. 
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Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport 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, operatorului de transport rutier Livio Dario SRL, 

Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea mutării activităţii Serviciului Redacţia „Discobolul”  

din cadrul Centrului de Cultură „Augustin Bena“ Alba  

în cadrul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 martie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea mutării activităţii Serviciului Redacţia „Discobolul” din 

cadrul Centrului de Cultură „Augustin Bena“ Alba în cadrul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea mutării activităţii Serviciului 

Redacţia „Discobolul” din cadrul Centrului de Cultură „Augustin Bena“ Alba în cadrul Bibliotecii Judeţene 

„Lucian Blaga” Alba; 

- raportul de specialitate nr. 5269 din 16 martie 2018 al Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea nr. 463 din 14 martie 2018 a Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, înregistrată cu 

nr. 5041 din 14 martie 2018 la registratura Consiliului Județean Alba; 

  - solicitarea nr. 426/14 martie 2018 a Centrului de Cultură „Augustin Bena“ Alba înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 5031/14 martie 2018. 

  Ținând cont de: 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. a și art. 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 44 alin. 4 şi Anexa nr. 1 lit. C din  Legea bibliotecilor nr. 334/2002 republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- art. 19 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 6 alin. 1 din O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii 

aşezămintelor culturale, 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 prezenta 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. (1) Se aprobă mutarea activităţii Serviciului Redacţia „Discobolul” din cadrul Centrului de 

Cultură „Augustin Bena“ Alba în cadrul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba. 

(2) Activităţile desfășurate de Serviciului Redacţia „Discobolul” vor fi preluate de 

compartimentul Redacţia „Discobolul”, compartiment ce se înfiinţează în cadrul Bibliotecii Judeţene 

„Lucian Blaga” Alba. 

(3) Personalul existent în cadrul Serviciului Redacţia „Discobolul” va fi preluat de 

Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba în cadrul compartimentului Redacţia „Discobolul”, pe funcţiile 

nou înfiinţate. 

Art. 2. (1) Se aprobă modificarea art. 12 alin. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 34/1 

februarie 2018, urmează: 

„(2) Se aprobă un număr de 32 posturi pentru Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba”. 

(2) Se aprobă modificarea art. 31 alin. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 

34/1 februarie 2018, urmează: 

„(2) Se aprobă un număr de 56 posturi pentru Centrul de Cultură „Augustin Bena“ Alba”. 

Art. 3. Se aprobă Organigrama Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, urmând să aibă 

structura prevăzută în anexa nr. 1- parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Se aprobă Statul de funcţii al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, urmând să aibă 

structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
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Art. 5. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Judeţene „Lucian 

Blaga” Alba, urmând să aibă structura şi conţinutul prevăzute în anexa nr. 3 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

Art. 6. Se aprobă Organigrama Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, urmând să aibă 

structura prevăzută în anexa  nr. 4 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 7. Se aprobă Statul de funcţii al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, urmând să aibă 

structura prevăzută în anexa nr. 5 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 8. Se aprobă Regulamentul de organizare al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, 

urmând să aibă structura şi conţinutul prevăzute în anexa nr. 6 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 9. Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 260/24 august 2017, Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr. 218/29 iunie 2017, Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 6/25 ianuarie 2018, 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 208/29 iunie 2017 şi Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 

161/24 mai 2017 îşi încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 10. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, al Managerului Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” 

Alba şi al Managerul Centrului de Cultură „Augustin Bena“ Alba va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri.  

Art. 11. 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, Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, Centrului de Cultură „Augustin Bena“ Alba, 

Administratorului public al judeţului Alba, Direcţiei juridică şi relații publice, Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi Biroului resurse umane din cadrul aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 
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Anexa nr. 1 la Hotărârea  

          Consiliului Județean Alba nr. 76/28 martie 2018 

 

ORGANIGRAMA 

BIBLIOTECII JUDEŢENE „LUCIAN BLAGA” ALBA 
 

          

 Total  

posturi 

 

                     Din care: 

 

Conducere              Execuţie 

 

                    Specialitate   Administrativ,     

Deservire 

                                         resurse umane 32        1                  24                   3                         

4 
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                                            CONTRASEMNEAZĂ 

                              PREŞEDINTE,                              SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

                           Ion DUMITREL                     Vasile BUMBU   
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Anexa nr. 2 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 76/28 martie 2018 

 

 

STAT DE FUNCŢII 

al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea funcţiei Nivelul 

studiilor 

Număr 

posturi 

1 Contabil şef grad II S 1 

SECŢIA PRELUCRARE CARTE 

2-3 Bibliotecar gradul IA S 2 

4-5 Bibliotecar treapta IA M 2 

SECŢIA COPII 

6 Bibliotecar gradul I SSD 1 

7 Bibliotecar treapta IA M 1 

SECŢIA ADULŢI 

8-9 Bibliotecar gradul IA S 2 

10 Bibliotecar gradul I SSD 1 

SALA DE LECTURĂ 

11-13 Bibliotecar gradul IA S 3 

14 Bibliotecar debutant S 1 

 SECŢIA METODICĂ ŞI ANIMAŢIE CULTURALĂ 

15 Bibliotecar gradul I S 1 

SECŢIA PERIODICE 

16 Bibliotecar gradul IA S 1 

FILIALA AMPOI 

17 Bibliotecar gradul IA S 1 

FILIALA CETATE 

18 Bibliotecar gradul IA S 1 

FILIALA CENTRU DE ZI 

19 Bibliotecar treapta I PL 1 

SECŢIA INFORMATICĂ 

20 Inginer de sistem gradul IA S 1 

21 Operator date treapta IA M 1 

SECŢIA BIBLIOGRAFIE ŞI BIBLIONET 

22 Bibliograf gradul II S 1 

REDACŢIA”DISCOBOLUL” 

23 Secretar de redacţie gradul I S 1 

24 Tehnoredactor gradul II S 1 

25 Redactor gradul II S 1 

RESURSE UMANE 

26 Economist specialist IA S 1 

ADMINISTRATIV 

27 Inginer specialist IA S 1 

28 Secretar-dactilograf IA M 1 

DESERVIRE 

29 Muncitor calificat I (Legător carte) M 1 

30 Şofer I M 1 

31-32 Îngrijitor M 2 

 TOTAL POSTURI:  32 

       

                               CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        Ion DUMITREL                     Vasile BUMBU    
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Anexa nr. 3 la Hotărârea 

 Consiliului Județean Alba nr. 76/28 martie 2018 

 

 

REGULAMENTUL 

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL  

BIBLIOTECII JUDEŢENE „LUCIAN BLAGA” ALBA 

 

 

CAPITOLUL I  Dispoziţii generale 

  

 Art. 1. Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba este o instituţie culturală organizată pe 

principiul teritorial şi funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Alba. În această calitate ea 

colecţionează, organizează, conservă şi pune la dispoziţia beneficiarilor cărţi, periodice şi alte documente 

grafice şi audio-vizuale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2002 a bibliotecilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor 

publice. 

 Art. 2. Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba funcţionează ca instituţie bugetară şi are 

personalitate juridică. 

 Art. 3. (1) Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba funcţionează pe baza principiilor 

autonomiei, neangajării politice şi a identităţii culturale în circuitul de valori. Consiliul Judeţean Alba 

asigură condiţiile materiale necesare funcţionării corespunzătoare a instituţiei. 

   (2) Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba asigură egalitatea accesului la informaţii şi 

la documentele necesare informării, educaţiei permanente, petrecerii timpului liber şi dezvoltării 

personalităţii utilizatorilor, fără deosebire de statut social ori economic, vârstă, sex, apartenenţă politică, 

religioasă ori etnică. 

 Art. 4. Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba are firmă şi ştampilă proprie. Ea are sediul în 

Municipiul Alba Iulia, îndeplinind şi rolul de bibliotecă municipală. 

Art. 5. Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia poate finanţa programe culturale, achiziţii de 

documente, lucrări de investiţii şi cheltuieli materiale pentru biblioteca judeţeană. 

  

CAPITOLUL II  Atribuţii şi activităţi specifice 
 

Art. 6. Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba face parte integrantă din sistemul informaţional 

naţional şi îndeplineşte următoarele atribuţii: 

a.) constituie, organizează, prelucrează, dezvoltă, conservă şi pune la dispoziţia utilizatorilor 

colecţii enciclopedice de documente; 

b.) asigură servicii de împrumut de documente la domiciliu şi de consultare în sălile de lectură, de 

informare comunitară, documentare, lectură şi educaţie permanentă, prin secţii, filiale ori puncte de 

informare şi împrumut; 

c.) achiziţionează, constituie şi dezvoltă baze de date, organizează cataloage şi alte instrumente de 

comunicare a colecţiilor, în sistem tradiţional şi/sau automatizat, formează şi îndrumă utilizatorii în 

folosirea acestor surse de informare; 

 d.) desfăşoară sau oferă, la cerere, activităţi/servicii de informare bibliografică şi de documentare, 

în sistem tradiţional sau informatizat; 

 e.) facilitează, potrivit resurselor şi oportunităţilor, accesul utilizatorilor şi la alte colecţii ori baze 

de date, prin împrumut interbibliotecar intern şi internaţional ori servicii de accesare şi comunicare la 

distanţă; 

 f.) iniţiază, organizează sau colaborează la programe şi acţiuni de diversificare, modernizare şi 

automatizare a serviciilor de bibliotecă, de valorificare a colecţiilor de documente şi a tradiţiilor culturale, 

de animaţie culturală şi de educaţie permanentă; 

 g.) efectuează, în scopul valorificării colecţiilor, studii şi cercetări în domeniul biblioteconomiei, 

ştiinţelor informării şi al sociologiei lecturii, organizează reuniuni ştiinţifice de profil, redactează şi 

editează produse culturale necesare membrilor comunităţii; 

 h.) întocmeşte rapoarte periodice de autoevaluare a activităţii; 

 i.) colecţionează, organizează, valorifică şi conservă colecţii reprezentative de cărţi, periodice şi 

alte documente grafice şi audio-vizuale adaptate numărului de locuitori ai judeţului şi structurii socio-

profesionale a populaţiei din municipiul Alba Iulia şi din judeţ; 

j.) îndeplineşte funcţia de depozit legal al statului pentru judeţul Alba, primind în acest scop, 

gratuit, de la agenţii economici producători din judeţ, câte un exemplar din cărţile, periodicele şi celelalte 

documente grafice şi audio-vizuale pe care le realizează potrivit prevederilor legale în domeniu. 

 Art. 7. Pentru realizarea acestor atribuţii şi competenţe, Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” 

Alba practică următoarele activităţi: 
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a.) completarea curentă şi retrospectivă a colecţiilor prin achiziţii, abonamente, schimb, donaţii, 

alte surse; 

b.) efectuarea evidenţei primară, individuală şi gestionară a colecţiilor şi circulaţia acestora în 

relaţia bibliotecă-cititor-bibliotecă, în conformitate cu normele legale; 

c.) prelucrarea biblioteconomică, descrierea bibliografică şi clasificarea colecţiilor conform 

prevederilor Legii nr. 334/2002 a bibliotecilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

d.) organizează catalogul alfabetic de serviciu şi topografic în care sunt cuprinse integral 

colecţiile bibliotecii, catalogul alfabetic şi sistematic pentru public; 

e.) asigurarea orientării beneficiarilor în utilizarea cataloagelor, împrumut la domiciliul 

solicitanţilor a lucrărilor din fondul vizual, pe termen de cel mult 30 zile; studiu în sălile de lectură, audiţii 

şi vizionări colective sau individuale; 

f.) efectuează împrumut interbibliotecar la cerere; 

g.) activităţi de comunicare a colecţiilor sub formă de expoziţii, dezbateri, întâlniri cu autori, 

simpozioane şi alte asemenea reuniuni culturale; 

h.) ține evidenţa cititorilor, a frecvenţei acestora şi a publicaţiilor eliberate spre lectură, statistica 

de bibliotecă, recuperarea publicaţiilor împrumutate sau despăgubirea în cazul unor prejudicii, potrivit 

prevederilor legale; 

i.) efectuarea unor lucrări de conservare, igienă şi patologie a cărţilor prin Atelierul de legătorie al 

instituţiei şi/sau alte unităţi specializate; 

j.) elimină periodic din colecţii documentele uzate moral sau fizic. 

Art. 8. Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba asigură asistenţă de specialitate pentru 

bibliotecile municipale, orăşeneşti şi comunale din judeţul Alba, constând în coordonarea activităţilor 

curente, programare, completarea colecţiilor, aplicarea normelor de biblioteconomie, de evidenţă şi 

strategie culturală locală prin: 

  îndrumarea directă pe teren; 

 organizarea unor consfătuiri, schimburi de experienţă, dezbateri; 

 elaborarea unor materiale de metodologie bibliotecară; 

 efectuarea de studii, cercetări, analize, schimb interbibliotecar, aprovizionarea cu carte; 

 perfecţionarea profesională (cursuri, seminarii, bibliografii). 

Art. 9. Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba poate organiza filiale în comunităţile româneşti 

de peste hotare, cu aprobarea şi sub supravegherea Consiliului Judeţean Alba.  

 

CAPITOLUL III  Structura şi atribuţiile bibliotecii 
 

 Art. 10. (1) Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba este structurată în secţii, filiale şi 

compartimente, astfel: 

 a.) Secţia Prelucrare carte; 

 b.) Secţia Copii; 

 c.) Secţia Adulţi; 

 d.) Sala de lectură; 

 e.) Secţia Metodică şi Animaţie culturală; 

 f.) Secţia Periodice; 

 g.) Filiala Ampoi; 

 h.) Filiala Cetate; 

 i.) Filiala Centru de zi; 

 j.) Secţia Informatică; 

 k.) Secţia de Bibliografie şi Biblionet; 

 l.) Contabilitate; 

 m.) Resurse umane; 

 n.) Administrativ; 

o.) Deservire. 

 

 

  (2) Secţia Prelucrare carte are următoarele atribuţii: 

 primeşte de la furnizori documentele de bibliotecă nou intrate, le confruntă cu actele 

însoţitoare, verifică starea acestora, sesizează neconcordanţele directorului-managerului sau contabilului - 

şef; 

 predă pe bază de proces verbal de predare – primire documentele de bibliotecă secţiilor şi 

filialelor şi înscrie în registrul inventar sigla acestora, conform repartiţiei; 

 gestionează documentele de bibliotecă până la predarea lor pe secţii şi filiale; 

 ştampilează documentele noi intrate în bibliotecă, înscrie cota şi numărul de inventar pe 

acestea; 
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 achiziţionează cantitativ şi valoric documentele bibliotecii repartizate secţiilor şi filialelor, le 

confruntă cu RMF pe locuri de muncă; 

 intercalează fişele în catalogul alfabetic de serviciu; 

 introduce la zi documentele (cărţile şi publicaţiile) în baza de date a bibliotecii; 

 înscrie în RMF situaţia loturilor de carte nou intrată; 

 înscrie numărul de inventar şi cota în registrul inventar; 

 efectuează barcodarea cărţilor noi; 

 actualizează baza de date a fondului de carte (altele decât cărţi intrate în anul curent); 

 editează cu ajutorul generatorului Rapoarte din cadrul programului integrat de bibliotecă 

TINREAD fişele de carte pentru cărţile noi; 

 operează eliminările de documente în instrumentele de evidenţă; 

 organizează, întreţine şi actualizează cataloagele bibliotecii; 

 repartizează publicaţiile pe biblioteci comunale şi orăşeneşti din judeţ; 

 face loturi de carte destinate bibliotecilor publice din judeţ, precum şi documentele însoţitoare 

ale acestor loturi; 

 gestionează publicaţiile destinate bibliotecilor publice din judeţ până la evidenţierea lor pe 

documentele însoţitoare şi trimiterea lor la biblioteci; 

 primeşte de la bibliotecile publice confirmările de primire ale publicaţiilor trimise acestor 

biblioteci, confruntă aceste confirmări cu situaţia publicaţiilor trimise, sesizând eventualele 

neconcordanţe directorului-managerului sau contabilului şef; 

 ţine evidenţa confirmărilor de primire, venite de la bibliotecile comunale şi orăşeneşti din 

judeţ; 

 ţine evidenţa publicaţiilor trimise fiecărei biblioteci publice din judeţ; 

 armonizarea şi actualizarea bazei de date a instituţiei pentru implementarea TINREAD; 

 fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, pentru necesităţile domeniului de 

activitate al compartimentului; 

 participă la achiziţia de carte; 

 urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a procedurilor 

activităţilor specifice. 

  (3) Secţia Copii are următoarele atribuţii: 

 preia de la prelucrare -  carte documentele repartizate secţiei, pe bază de proces verbal de 

predare-primire, ţine evidenţa primară a acestora,  organizează şi ţine la zi catalogul topografic; 

 verifică şi completează zilnic rafturile cu cărţi din sălile secţiei; 

 participă la popularizarea colecţiilor secţiei, pune la dispoziţia cititorilor regulamentul 

bibliotecii şi serviciile acesteia; 

 efectuează înscrierea cititorilor şi înregistrarea primirii şi eliberării documentelor pentru 

împrumut; 

 întocmeşte evidenţa zilnică a activităţii secţiei; 

 urmăreşte zilnic termenele de restituire a documentelor împrumutate şi întocmeşte formele de 

recuperare; 

 verifică starea fizică a documentelor restituite de cititori; 

 actualizează baza de date a secţiei cuprinzând atât cartea, cât şi circulaţia acesteia, cititorii şi 

frecvenţa lor; 

 facilitează, potrivit resurselor şi oportunităţilor, accesul utilizatorilor şi la alte colecţii prin 

împrumut interbibliotecar; 

 organizează expoziţii şi manifestări culturale ocazionale de carte; 

 găzduieşte dacă este cazul manifestări culturale cu cartea, pe care le comunică reprezentantului 

cu animaţia culturală; 

 ţine legătura cu toate şcolile pentru organizarea de manifestări culturale comune; 

 întreţine, completează şi organizează ludoteca secţiei pentru copii mici şi foarte mici; 

 organizează activităţi instructiv-educative şi distractiv-recreative de grup şi individuale pentru 

copii; 

 oferă servicii de consultanţă pe baza solicitărilor cititorului; 

 selectează cărţile ce trebuie recondiţionate şi legate, pe care le predă şi preia pe bază de proces 

verbal de predare-primire; 

 revizuieşte şi aşează alfabetic cărţile în sălile cu acces liber la raft şi depozit; 

 scade din circulaţie volumele uzate fizic, întocmeşte documente specifice şi propune casarea 

acestora dacă este cazul; 

 predă şi primeşte la şi de la legătorie pe bază de proces verbal de predare-primire şi reface 

fişele de carte şi buzunărelele; 

 fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, pentru necesităţile domeniului de 

activitate al compartimentului; 

 participă la achiziţia de carte; 
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 răspunde de organizarea documentelor de bibliotecă destinate filialei Alba Iulia din Chişinău; 

 urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a procedurilor 

activităţilor specifice.   

    (4) Secţia Adulţi are următoarele atribuţii: 

 preia de la prelucrare – carte documentele repartizate secţiei, pe bază de proces verbal de 

predare-primire, ţine evidenţa primară a acestora,  organizează şi ţine la zi catalogul topografic; 

 verifică şi completează zilnic rafturile cu cărţi din sălile secţiei; 

 participă la popularizarea colecţiilor secţiei, pune la dispoziţia cititorilor regulamentul 

bibliotecii şi serviciile acesteia; 

 efectuează înscrierea cititorilor şi înregistrarea primirii şi eliberării documentelor pentru 

împrumut; 

 întocmeşte evidenţa zilnică a activităţii secţiei; 

 urmăreşte zilnic termenele de restituire a documentelor împrumutate şi întocmeşte formele de 

recuperare; 

 verifică starea fizică a documentelor restituite de cititori; 

 actualizează baza de date a secţiei cuprinzând atât cartea, cât şi circulaţia acesteia, cititorii şi 

frecvenţa lor; 

 efectuează barcodarea cărţilor aflate în secţia respectivă; 

 oferă servicii de consultanţă pe baza solicitărilor cititorului; 

 organizează expoziţii ocazionale de carte; 

 găzduieşte dacă este cazul manifestări culturale cu cartea, pe care le comunică responsabilului 

cu animaţia culturală;  

 facilitează, potrivit resurselor şi oportunităţilor, accesul utilizatorilor şi la alte colecţii prin 

împrumut interbibliotecar; 

 selectează cărţile ce trebuie recondiţionate şi legate, pe care le predă şi preia pe bază de proces 

verbal de predare-primire; 

 revizuieşte şi aşează alfabetic cărţile în sălile cu acces liber la raft şi depozit; 

 scade din circulaţie volumele uzate fizic, întocmeşte documente specifice şi propune casarea 

acestora dacă este cazul; 

 predă şi primeşte la şi de la legătorie pe bază de proces verbal de predare-primire şi reface 

fişele de carte şi buzunărelele; 

 fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, pentru necesităţile domeniului de 

activitate al compartimentului; 

 participă la achiziţia de carte; 

 îşi desfăşoară activitatea de bază conform Programului manifestărilor culturale, anual, 

întocmit de Consiliul de administraţie al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba şi aprobat de Consiliul 

Judeţean Alba; 

 organizarea şi participarea la manifestări culturale specifice bibliotecii, în limita posibilităţilor 

materiale şi financiare, conform unui program trimestrial aprobat de Consiliul de administraţie al 

Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba; 

 întocmeşte pliante, afişe, invitaţii, mape, programe referitoare la manifestările culturale etc. şi 

răspunde de difuzarea lor în teritoriu; 

 participă alături de colectivul bibliotecii la editarea publicaţiilor acesteia (ghiduri, ziare, 

monografii, bibliografii, calendare etc.); 

 răspunde de promovarea manifestărilor culturale organizate de bibliotecă în mass-media; 

 răspunde de marketingul de bibliotecă (chestionare, sondaje, reclamă pentru servicii şi 

publicaţii, promovarea imaginii bibliotecii, promovarea noilor apariţii editoriale etc.); 

 participă la popularizarea şi publicitatea colecţiilor bibliotecii, pune la dispoziţia cititorilor 

programe culturale şi oferă sprijin de specialitate în organizarea acestora; 

 colaborează cu celelalte instituţii culturale din judeţ în vederea organizării manifestărilor 

culturale; 

 urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a procedurilor 

activităţilor specifice.   

   (5) Sala de lectură are următoarele atribuţii: 

 preia de la prelucrare - carte, pe bază de proces verbal de predare – primire, documentele 

repartizate sălii de lectură, ţine evidenţa acestora, organizează şi ţine la zi catalogul topografic; 

 pune la dispoziţia cititorilor, pe baza buletinelor de cerere, publicaţiile solicitate la sala de 

lectură; 

 efectuează înscrierea cititorilor sălii de lectură şi înregistrează publicaţiile eliberate de sala de 

lectură; 

 întocmeşte evidenţa zilnică a activităţii sălii de lectură; 

 verifică starea fizică a cărţilor împrumutate atât la deservirea în sală, cât şi la primirea lor; 

 îndrumă şi informează cititorii în legătură cu utilizarea serviciilor de bibliotecă; 
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 întocmeşte materiale documentare şi de popularizare a serviciilor de bibliotecă; 

 oferă consultanţă de specialitate în întocmirea referatelor şi a altor lucrări, precum şi în 

utilizarea surselor de informare ale bibliotecii; 

 organizează colecţiile aflate în sala de lectură şi în depozitul acesteia; 

 realizează evidenţa centralizată a datelor statistice privind activitatea de bibliotecă; 

 actualizează baza de date a sălii de lectură cuprinzând atât cartea, cât şi circulaţia acesteia, 

cititorii şi frecvenţa lor; 

 organizează expoziţii ocazionale de carte; 

 găzduieşte dacă este cazul manifestări culturale cu cartea prezentări de carte, expoziţii, 

concursuri etc.), pe care le comunică responsabilului cu animaţia culturală; 

 facilitează, potrivit resurselor şi oportunităţilor, accesul utilizatorilor şi la alte colecţii prin 

împrumut interbibliotecar; 

 selectează cărţile ce trebuie recondiţionate şi legate, pe care le predă şi preia pe bază de 

proces verbal de predare-primire; 

 scade din circulaţie volumele uzate fizic, întocmeşte documente specifice şi propune casarea 

acestora dacă este cazul; 

 predă şi primeşte la şi de la legătorie pe bază de proces verbal de predare-primire şi reface 

fişele de carte şi buzunărelele; 

 fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, pentru necesităţile domeniului de 

activitate al compartimentului; 

 participă la achiziţia de carte; 

 îşi desfăşoară activitatea de bază conform Programului manifestărilor culturale, anual, 

întocmit de Consiliul de administraţie al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba şi aprobat de Consiliul 

Judeţean Alba; 

 organizarea şi participarea la manifestări culturale specifice bibliotecii, în limita posibilităţilor 

materiale şi financiare, conform unui program trimestrial aprobat de Consiliul de administraţie al 

Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba; 

 întocmeşte pliante, afişe, invitaţii, mape, programe referitoare la manifestările culturale etc. şi 

răspunde de difuzarea lor în teritoriu; 

 participă alături de colectivul bibliotecii la editarea publicaţiilor acesteia (ghiduri, ziare, 

monografii, bibliografii, calendare etc.); 

 răspunde de promovarea manifestărilor culturale organizate de bibliotecă în mass-media; 

 răspunde de marketingul de bibliotecă (chestionare, sondaje, reclamă pentru servicii şi 

publicaţii, promovarea imaginii bibliotecii, promovarea noilor apariţii editoriale etc.); 

 participă la popularizarea şi publicitatea colecţiilor bibliotecii, pune la dispoziţia cititorilor 

programe culturale şi oferă sprijin de specialitate în organizarea acestora; 

 colaborează cu celelalte instituţii culturale din judeţ în vederea organizării manifestărilor 

culturale; 

 organizează şi asigură aceesul neîngrădit al oricărei persoane la informaţiile de interes public, 

conform Legii 544/2001; 

 întreţine şi actualizează contul oficial de facebook al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 

pe domeniul de activitate; 

 urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a procedurilor 

activităţilor specifice. 

  (6) Secţia Metodică şi Animaţie culturală are următoarele atribuţii: 

 îndrumă şi controlează activitatea bibliotecilor publice din judeţ; 

 acordă la cerere asistenţă de specialitate pentru biblioteci cu alt profil din municipiu şi judeţ; 

 susţine interesele bibliotecilor publice în faţa autorităţilor locale pe raza cărora funcţionează 

instituţiile; 

 întocmeşte şi difuzează materiale necesare activităţii bibliotecilor; 

 organizează, îndrumă şi participă la diverse manifestări culturale ale bibliotecilor publice din 

judeţ; 

 ţine evidenţa participării bibliotecarilor la cursurile centrale de pregătire şi întocmeşte situaţiile 

solicitate de Centrul de pregătire profesională; 

 întocmeşte planul anual de formare profesională al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba; 

 organizează trimestrial colocvii profesionale zonale; 

 ţine evidenţa informatizată a bibliotecilor din reţeaua publică din judeţ, a fondului lor de carte, 

a cititorilor şi a manifestărilor cu cartea pe care acestea le organizează; 

 întocmeşte şi difuzează materiale primite de la ANBPR; 

 întocmeşte rapoarte de evaluare a activităţii şi planuri de dezvoltare a bibliotecilor din judeţ; 

 fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, pentru necesităţile domeniului de 

activitate al compartimentului; 

 participă la achiziţia de carte; 
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 verifică anual şi ori de câte ori este solicitată toate bibliotecile publice din judeţ;  

 îşi desfăşoară activitatea de bază conform Programului manifestărilor culturale, anual, 

întocmit de Consiliul de administraţie al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba şi aprobat de Consiliul 

Judeţean Alba; 

 organizarea şi participarea la manifestări culturale specifice bibliotecii, în limita posibilităţilor 

materiale şi financiare, conform unui program trimestrial aprobat de Consiliul de administraţie al 

Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba; 

 întocmeşte pliante, afişe, invitaţii, mape, programe referitoare la manifestările culturale etc. şi 

răspunde de difuzarea lor în teritoriu; 

 participă alături de colectivul bibliotecii la editarea publicaţiilor acesteia (ghiduri, ziare, 

monografii, bibliografii, calendare etc.); 

 răspunde de promovarea manifestărilor culturale organizate de bibliotecă în mass-media; 

 răspunde de marketingul de bibliotecă (chestionare, sondaje, reclamă pentru servicii şi 

publicaţii, promovarea imaginii bibliotecii, promovarea noilor apariţii editoriale etc.); 

 participă la popularizarea şi publicitatea colecţiilor bibliotecii, pune la dispoziţia cititorilor 

programe culturale şi oferă sprijin de specialitate în organizarea acestora; 

 colaborează cu celelalte instituţii culturale din judeţ în vederea organizării manifestărilor 

culturale; 

 urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a procedurilor 

activităţilor specifice. 

  (7) Secţia Periodice are următoarele atribuţii: 

 întocmeşte evidenţa zilnică de activitate a secţiei; 

 înregistrează în registru de inventar publicaţiile periodice; 

 verifică starea fizică a periodicelor şi semnalează măsurile care sunt necesare pentru păstrarea 

şi completarea acestora; 

 îndrumă cititorii interesaţi de celelalte secţii şi informează utilizatorii despre posibilităţile de 

documentare oferite de bibliotecă; 

 constituie şi organizează colecţiile de periodice; 

 descoperă ce îi interesează pe cititori, selectează revistele şi alte publicaţii care apar pentru 

bibliotecă în vederea achiziţionării lor;  

 urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a procedurilor 

activităţilor specifice. 

  (8) Filiala Ampoi, Filiala Cetate, Filiala Centru de zi sunt  organizate la nivel de secţii 

– filiale şi au următoarele atribuţii: 

 preiau de la prelucrare – carte documentele repartizate filialei, pe bază de proces verbal de 

predare-primire, ţin evidenţa primară a acestora,  organizează şi ţin la zi catalogul topografic; 

 verifică şi completează zilnic rafturile cu cărţi din sălile filialei; 

 participă la popularizarea colecţiilor filialei, pune la dispoziţia cititorilor regulamentul 

bibliotecii şi serviciile acesteia; 

 efectuează înscrierea cititorilor şi înregistrarea primirii şi eliberării documentelor pentru 

împrumut; 

 întocmesc evidenţa zilnică a activităţii filialei; 

 urmăresc zilnic termenele de restituire a documentelor împrumutate şi întocmesc formele de 

recuperare; 

 verifică starea fizică a documentelor restituite de cititori; 

 actualizează baza de date a locului de muncă cuprinzând atât cartea, cât şi circulaţia acesteia, 

cititorii şi frecvenţa lor; 

 organizează expoziţii ocazionale de carte; 

 oferă servicii de consultanţă pe baza solicitărilor cititorului; 

 găzduiesc dacă este cazul manifestări culturale cu cartea, pe care le comunică responsabilului 

cu „animaţia culturală”; 

 facilitează, potrivit resurselor şi oportunităţilor, accesul utilizatorilor şi la alte colecţii prin 

împrumut interbibliotecar; 

 selectează cărţile ce trebuie recondiţionate şi legate, pe care le predă şi preiau pe bază de 

proces verbal de predare-primire; 

 revizuiesc şi aşează alfabetic cărţile în sălile cu acces liber la raft şi depozit; 

 scad din circulaţie volumele uzate fizic, întocmesc documente specifice şi propun casarea 

acestora dacă este cazul; 

 predau şi primesc la şi de la legătorie pe bază de proces verbal de predare-primire şi refac 

fişele de carte şi buzunărelele; 

 contribuie cu sugestii la achiziţia de carte; 

 urmăresc şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a procedurilor 

activităţilor specifice. 
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  (9) Secţia Informatică are următoarele atribuţii: 

  elaborarea documentelor electronice de uz intern curent; 

  scanări de documente şi prelucrări grafice complexe; 

  actualizarea permanentă a paginii web şi completarea acesteia cu noi câmpuri de interes (date 

statistice, referinţe e-mail, etc.); 

  editarea cu ajutorul generatorului Rapoarte din cadrul programului integrat de bibliotecă 

TINREAD a fişelor de carte pentru cărţile noi; 

  acordarea de asistenţă de specialitate tuturor compartimentelor în cadrul activităţilor specifice; 

  proiectarea şi dezvoltarea de aplicaţii necesare diferitelor departamente; 

  întreţinerea şi dezvoltarea bazei de date specifice modulelor software-ului proprietar 

TINREAD; 

  întreţinerea/ depanarea echipamentelor hardware, a reţelei bibliotecii; 

  implementarea şi întreţinerea software-ului specific şi de uz general; 

  informarea utilizatorilor (conducere, angajaţi) despre noile facilităţi, configuraţii, tehnologii, 

produse apărute şi a căror utilizare ar putea îmbunătăţii calitatea serviciilor bibliotecii; 

  stabileşte soluţii pentru redundanţa, salvarea, restaurarea datelor; 

  stabileşte soluţii, proceduri, tehnici pentru buna funcţionare şi corecta utilizare a 

calculatoarelor şi a  echipamentelor periferice; 

  sprijină personalul de specialitate pentru realizarea activităţilor de achiziţii publice; 

  întreţine şi actualizează contul oficial de facebook al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 

pe domeniul de activitate; 

  introducerea fişelor de catalog existente la Sala de lectură şi depozitul acesteia, în vederea 

formării bazei de date; 

  actualizarea bazei de date la Sala de lectură şi depozitul acesteia; 

  tehnoredactarea unor rapoarte specifice bibliotecii; 

  introduce date, folosind echipamente şi proceduri adecvate, conform documentelor primare şi 

indicaţiilor de lucru primite de la beneficiari; 

  asigură imprimarea, în condiţii de calitate, a situaţiilor de ieşire pentru aplicaţiile executate; 

  alimentează sistemul cu materiale consumabile; 

  urmăreşte buna funcţionare a tuturor echipamentelor din configuraţia sistemului pe care îl 

supraveghează şi sesizează eventualele anomalii în funcţionarea sistemului; 

  participă la întreţinerea curentă a echipamentelor; 

  barcodarea cărţilor aflate în Sala de lectură şi depozitul acesteia; 

  urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a procedurilor 

activităţilor specifice. 

  (10) Secţia de Bibliografie şi Biblionet are următoarele atribuţii: 

 întocmeşte bibliografii tematice şi de recomandare la cerere; 

 oferă informaţii specifice la solicitarea cititorilor; 

 valorifică şi comunică fondul de documente; 

 participă activ la elaborarea programului ştiinţific al bibliotecii; 

 realizează „Bibliografia locală” prin prelucrarea articolelor din presa locală, centrală şi din 

lucrări monografice referitoare la trecutul şi prezentul judeţului Alba, pe domenii, şi întroducerea lor în 

baza de date; 

 actualizează permanent fişele tematice ale secţiei; 

 participă la organizarea acţiunilor culturale iniţiate de bibliotecă; 

 editează lucrări ştiinţifice pe baza documentelor existente în fondul bibliotecii; 

 pregăteşte echipamentul furnizat de IREX pentru facilitarea implementării activităţilor de 

formare; 

 monitorizează folosirea echipamentului conform destinaţiei sale şi numai în scopul menţionat 

în contractul încheiat cu IREX; 

 păstrează şi dezvoltă legătura între bibliotecile din județul Alba, autorităţile locale; 

 organizează evenimente culturale în care se promovează şi programul Biblionet implementat în 

judeţul Alba; 

 consiliază bibliotecarii din judeţ în vederea derulării unor proiecte, evenimente şi activităţi 

culturale; 

 participă la achiziţia de carte; 

 oferă servicii de consultanţă împreună cu informaticianul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” 

Alba pe baza solicitărilor utilizatorului; 

 urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a procedurilor 

activităţilor specifice. 

  (11) Contabilitate are următoarele atribuţii: 

 exercită controlul financiar preventiv propriu prin viza de control financiar preventiv pentru 

proiectele de operaţiuni prevăzute în actele normative în vigoare; 



 79 

 răspunde de legalitatea, regularitatea şi încadrarea în limitele angajamentelor bugetare 

aprobate, în privinţa operaţiunilor pentru care a acordat viza de control financiar preventiv; 

 elaborează proiectul bugetului anual al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, în condiţiile 

legii, pe baza propunerilor înaintate de director-manager şi îl supune spre avizare Consiliului de 

Administraţie; 

 răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a dărilor de 

seamă contabile privind execuţia bugetară; 

 răspunde de controlul operaţiunilor patrimoniale efectuate şi de realizarea acestora, de 

evaluarea corectă a elementelor patrimoniale, pe baza inventarierii efectuate şi de reflectarea acestora în 

bilanţul contabil, potrivit legii; 

 răspunde de completarea, potrivit destinaţiei şi în mod ordonat, a registrelor de contabilitate şi 

de păstrarea acestora şi a documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate; 

 răspunde, potrivit legii, de reconstituirea în termenul legal, a documentelor contabile pierdute, 

sustrase sau distruse; 

 răspunde de întocmirea balanţelor de verificare şi a bilanţului contabil la timp şi de exactitatea 

datelor contabile prezentate; 

 răspunde de corecta întocmire a documentelor primare şi contabile; 

 ia măsuri pentru executarea inventarierilor periodice, potrivit actelor normative în vigoare şi 

controlează activitatea de inventariere; 

 răspunde de executarea calculelor de fundamentare a indicatorilor economico-financiari şi 

întocmeşte bugetul pe an şi defalcat pe trimestre; 

 asigură organizarea evidenţei contabile a investiţiilor instituţiei prin elaborarea proiectului de 

investiţii, întocmirea documentaţiei în vederea deschiderii finanţării şi exercitarea supravegherii până la 

finalizarea lucrărilor; 

 acordă calificative personalului în vederea realizării evaluării performanţelor profesionale 

individuale; 

 colaborează cu direcţia de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba, cu Trezoreria şi 

instituţiile bancare, pentru rezolvarea problemelor curente; 

 urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a procedurilor 

activităţilor specifice; 

 monitorizează, coordonează şi îndrumă metodologic implementarea şi/sau dezvoltarea 

sistemului managerial al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, conform Ordinului secretarului 

general al Guvernului nr. 400/12.06.2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al 

entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 alte atribuţii, potrivit legii. 

  (12) Redacţia „Discobolul” are următoarele atribuţii: 

 asigură activitatea editorială în cadrul Revistei „Discobolul”; 

 promovează Revista „Discobolul” în ţară şi în străinătate prin activităţi specifice; 

 asigură parteneriatul şi legătura permanentă cu Uniunea Scriitorilor din România - Filiala 

Alba-Hunedoara; 

 redactează, culege, corectează şi difuzează Revista ,,Discobolul”; 

 asigură afirmarea valorilor culturale autentice, încurajează creaţia originală, autohtonă, 

recuperează valori culturale naţionale şi internaţionale; 

 încurajează şi susţine creaţia unor tineri talentaţi; 

 promovează valori culturale naţionale şi internaţionale prin traduceri, studii, eseuri, interviuri 

cu personalităţi culturale etc.; 

 realizează monografia unor personalităţi marcante ale culturii româneşti; 

 publică rubrici de editorial, eseuri, interviuri, de cercetare ştiinţifică în domenii ca teoria şi 

critica literară, istoria literară etc.; 

 colaborează cu personalităţi din domeniu în vederea elaborării publicaţiei; 

 contribuie la redactarea şi editarea publicaţiilor bibliotecii cu materiale ştiinţifice de 

specialitate; 

 organizează evenimente culturale menite să promoveze cultura literară a judeţului Alba şi a 

României, în ţară şi în lume; 

 identifică şi atrage surse de finanţare pentru proiectele instituţiei; 

 acordă anual premiile Revistei ,,Discobolul”. 

  (13) Resurse umane are următoarele atribuţii: 

 întocmeşte documentele necesare în vederea aprobării numărului total de posturi, statului de 

funcţii, organigramei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al bibliotecii judeţene; 

 întocmeşte şi propune spre aprobarea Consiliului de administraţie a Regulamentului intern al 

bibliotecii; 

 respectă legislaţia în vigoare cu privire la normativele de personal şi structura posturilor; 
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 întocmeşte şi supune spre aprobare statul de personal în funcţie de numărul de posturi aprobate 

prin statul de funcţii; 

 calcularea drepturilor salariale, conform legii; 

 întocmeşte documentaţia necesară organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante 

şi pentru promovarea personalului; 

 întocmeşte referatul şi proiectul de decizie cu privire la încadrarea personalului; 

 întocmeşte contractele individuale de muncă şi actele adiţionale ale acestora pentru salariaţii 

bibliotecii, conform legii; 

 întocmeşte documentaţia necesară pentru dosarul de pensionare; 

 respectă legislaţia în vigoare cu privire la stabilirea drepturilor salariale ale personalului 

bibliotecii judeţene;  

 întocmeşte programarea concediilor de odihnă şi urmăreşte efectuarea acestora; 

 întocmeşte dosarul personal al salariaţilor bibliotecii judeţene; 

 completează şi transmite registrul general de evidenţă a salariaţilor; 

 asigură realizarea procesului de evaluare a performanţelor individuale pentru personalul 

bibliotecii; 

 urmăreşte întocmirea şi actualizarea fişei postului a salariaţilor; 

 ţine evidenţa fişelor activităţii zilnice pentru autovehicule; 

 exercită controlul financiar preventiv propriu prin viza de control financiar preventiv pentru 

proiectele de operaţiuni prevăzute în actele normative în vigoare; 

 primeşte, înregistrează declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, şi eliberează imediat 

depunătorului o dovadă de primire; 

la cerere, pune la dispoziţia personalului formularele declaraţiilor de avere şi de interese; 

 oferă consultanţă pentru completarea corectă a rubricilor din declaraţii şi depunerea în termen a 

acestora; 

 evidenţiază declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în registre speciale, cu caracter 

public, denumite Registrul declaraţiilor de avere şi Registrul declaraţiilor de interese; 

 asigură publicarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese, pe pagina 

de internet a instituţiei în termen de cel mult 30 de zile de la primire; 

 trimite Agenţiei Naţionale de Integritate, în termenul legal, copii certificate ale declaraţiilor de 

avere, ale declaraţiilor de interese primite şi ale Registrului declaraţiilor de avere şi Registrului 

declaraţiilor de interese; 

 acordă consultanţă referitor la conţinutul şi aplicarea prevederilor legale privind declararea şi 

verificare averilor, conflictele de interese şi incompatibilităţile şi întocmeşte note de opinie în acest sens, 

la solicitarea persoanelor care au obligaţia depunerii declaraţiilor; 

 efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi bancare şi de casierie; 

 păstrează, gestionează şi manipulează mijloacele băneşti din casierie; 

 efectuează plata deplasărilor, semnate şi vizate de conducerea instituţiei; 

 ţine evidenţa operativă, la zi şi întocmirea corectă a cec-urilor, chitanţelor, dispoziţiilor de 

încasare şi a registrului de casă; 

 urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a procedurilor 

activităţilor specifice; 

 monitorizează, coordonează şi îndrumă metodologic implementarea şi/sau dezvoltarea 

sistemului managerial al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, conform Ordinului secretarului 

general al Guvernului nr. 400/12.06.2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al 

entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 acordă  consultanţă şi asistenţă personalului instituţiei cu privire la respectarea normelor de 

conduită; 

 monitorizează aplicarea în cadrul instituţiei a prevederilor Legii nr. 477/2004 privind Codul de 

conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice; 

 întocmeşte rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către personalul 

instituţiei. 

  (14) Administrativ are următoarele atribuţii: 

   a.) Atribuţii inginer: 

 întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării 

autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul; 

 elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte 

compartimente ale autorităţii contractante, strategia de contractare şi programul anual al achiziţiilor 

publice; 

 elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a 

documentelor - suport, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, pe baza 

necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate; 

 îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de lege; 
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 aplică şi finalizează procedurile de atribuire; 

 realizează achiziţiile directe; 

 constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice; 

 coordonează activitatea administrativ-gospodărească şi de aprovizionare a bibliotecii; 

 asigură buna executare a lucrărilor de întreţinere, utilizarea raţională a dotărilor aferente, a 

mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar ale instituţiei; 

 întocmeşte necesarul şi face propuneri privind procurarea de mijloace fixe, obiecte de inventar 

şi consumabile; 

 întocmeşte documentele contabile de evidenţă primară pentru mijloacele fixe, obiectele de 

inventar şi materialele consumabile ce intră în gestiune; 

 gestionează şi asigură depozitarea materialelor, obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe din 

inventarul instituţiei; 

 întocmeşte şi ţine evidenţa notelor de comandă pentru diverse prestări de servicii; 

 evidenţa contractelor cu furnizorii de servicii; 

 participă la operaţiunea de inventariere a patrimoniului Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” 

Alba; 

 asigură şi răspunde de buna depozitare şi gestionare a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar 

aflate în patrimoniul instituţiei; 

 asigură aprovizionarea cu echipamente de protecţie a muncii, alte materiale şi rechizite de 

birou; 

 asigură întocmirea lunară şi distribuirea pe secţii şi compartimente a necesarului de rechizite şi 

materiale; 

 întocmeşte referate pentru aprovizionarea tehnico – materială a magaziei bibliotecii; 

 efectuează notele de recepţie asupra bunurilor procurate şi intrate în magazie; 

 întocmeşte bonurile de consum pentru materialele ieşite din magazie; 

 ţine evidenţa cantitativă şi valorică a obiectelor de inventar şi materialelor consumabile din 

magazia instituţiei; 

 efectuează instructajul privind protecţia muncii, salariaţilor bibliotecii; 

 asigură aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor; 

 efectuează îndosarierea actelor şi predarea lor la arhivă; 

 inventariază şi dotează suplimentar cu câte un recipient pentru colectarea şi selectarea 

deşeurilor; 

 prelucrează prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în 

instituţiile publice; 

 răspunde de asigurarea unui spaţiu suplimentar pentru stocarea temporară a deşeurilor 

colectate; 

 răspunde de amenajarea unui punct de documentare a vizitatorilor instituţiei; 

 consemnează şi raportează lunar Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului deşeurile 

colectate şi predate; 

 răspunde de modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a 

deşeurilor în instituţiile publice; 

 urmăreşte şi analizează implementarea procedurilor activităţilor specifice. 

  b.) Atribuţii secretariat: 

 primeşte, înregistrează şi sortează corespondenţa; o dirijează înspre sectoarele cărora se 

adresează (director-manager, contabilitate, prelucrare - carte, relaţii cu publicul, informatică, resurse 

umane, legătorie); 

 tehnoredactează diversele materiale necesare instituţiei; 

 clasifică actele şi documentele, le îndosariază pe baza unor criterii (tematică, ordine 

cronologică) stabilite de către conducerea instituţiei; 

 efectuează pontajul zilnic al personalului; 

 oferă utilizatorilor bibliotecii informaţii privind funcţionarea şi serviciile acesteia; 

 întreţine aparatura de birou şi echipamentul electronic în condiţii bune de funcţionare; 

 răspunde la telefon: preia mesaje, rezolvă probleme curente; se asigură că cel ce telefonează 

vorbeşte cu persoana cea mai potrivită în vederea rezolvării problemelor acestuia; 

întocmeşte şi păstrează o bibliotecă de informaţii utile; 

 urmăreşte şi analizează implementarea procedurilor activităţilor specifice.  

  (15) Deservire se află în subordinea contabilului şef şi are următoarele atribuţii: 

  a.) Atribuţii atelier legătorie: 

 primeşte şi predă de la şi la secţiile şi filialele Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, pe 

bază de proces verbal de predare-primire, cărţile, colecţiile de periodice şi dosarele ce trebuie 

recondiţionate şi legate; 



 82 

 efectuează preluarea cărţilor sau periodicelor pentru legat, prin confruntarea acestora cu 

borderoul însoţitor, menţionând data primirii, numărul de volume primite şi restituite, data restituirii, 

secţia. Verifică existenţa semnăturii directorului-managerului pentru aprobarea operaţiunii; 

 execută lucrări de recondiţionare şi de legare a cărţilor, periodicelor şi dosarelor de la 

Biblioteca Judeţeană, precum şi de la bibliotecile orăşeneşti şi comunale din judeţ (50 volume lunar); 

 întocmeşte anual şi trimestrial necesarul de materiale pentru legătorie; 

 participă la realizarea manifestărilor de popularizare a cărţii şi bibliotecii prin realizare de 

afişaj; 

 ţine evidenţa abonamentelor periodice, revistelor şi publicaţiilor; 

 preia zilnic de la Secţia Periodice publicaţiile periodice după întocmirea evidenţei zilnice 

primare a acestora, organizează şi ţine la zi catalogul acestora; 

 verifică şi completează zilnic colecţiile periodice; 

 participă la popularizarea colecţiilor de periodice, pune la dispoziţia cititorilor regulamentul 

bibliotecii şi serviciile acesteia; 

 întocmeşte fişele de lectură ale cititorilor pentru periodicele consultate şi înregistrează primirea 

şi eliberarea documentelor pentru împrumut; 

 întocmeşte evidenţa zilnică a activităţii periodicelor şi o înregistrează lunar în registrul general 

de evidenţă pe activităţi a bibliotecii; 

 constituie şi actualizează baza de date în sistem informatizat privind periodicele; 

 verifică starea fizică a documentelor restituite de cititori; 

 selectează colecţiile ce trebuie recondiţionate şi legate; 

 predă şi primeşte la şi de la legătorie periodicele legate în volum, pe bază de proces verbal; 

 aşează alfabetic, sau după caz, periodicele în depozitul compartimentului; 

 la sfârşitul trimestrului, semestrului sau anului transferă prin proces verbal colecţiile de 

periodice către sectorul legătorie pentru a fi transformate în „unităţi de bibliotecă” care sunt trecute în 

registrul inventar de către bibliotecarul de la Secţia Periodice; 

 efectuează şi răspunde de arhiva bibliotecii; 

 iniţiază şi organizează activitatea de întocmire a nomenclatorului dosarelor din cadrul 

bibliotecii; asigură legătura cu Direcţia Judeţeană Alba a Arhivelor Naţionale, în vederea verificării şi 

confirmării nomenclatorului; urmăreşte modul de aplicare a nomenclatorului la constituirea dosarelor; 

 verifică şi preia de la compartimente, pe bază de inventariere, dosarele constituite; întocmeşte 

inventare pentru documentele fără evidenţă, aflate în depozit; asigură evidenţa tuturor documentelor 

intrate şi ieşite din depozitul de arhivă, pe baza registrului de evidenţă curentă; 

 pune la dispoziţie, pe bază de semnătură, şi ţine evidenţa documentelor împrumutate 

compartimentelor creatoare; la restituire, verifică integritatea documentului împrumutat şi îl reintegrează 

la fond; 

 organizează depozitul de arhivă, conform Legii Arhivelor Naţionale; 

 pune la dispoziţia delegatului Direcţiei Judeţene Alba a Arhivelor Naţionale toate documentele 

solicitate cu prilejul efectuării acţiunii de control privind situaţia arhivelor de la creatori; 

 pregăteşte documentele (cu valoare istorică) şi inventarele acestora, în vederea predării la 

Arhivele naţionale, conform Legii Arhivelor Naţionale; 

 urmăreşte şi analizează implementarea procedurilor activităţilor specifice. 

   b.) Atribuţii şofer: 

 gestionează şi asigură întreţinerea în bune condiţiuni a autoturismului aflat în exploatare 

(repartizat); 

 ţine evidenţa zilnică, pe baza foilor de parcurs, a  kilometrilor realizaţi; 

 ţine zilnic evidenţa carburanţilor consumaţi şi predă serviciului contabilitate foile de parcurs 

contrasemnate de către cei în drept; 

 urmăreşte buna funcţionare a centralei termice; 

 sesizează şi rezolvă şi alte probleme administrativ-gospodăreşti ale instituţiei; 

 ridică coletele primite pe adresa bibliotecii prin poştă; 

 se prezintă periodic la instructajul pentru protecţia muncii conform reglementărilor în vigoare; 

 urmăreşte şi analizează implementarea procedurilor activităţilor specifice. 

   c.) Atribuţii îngrijitori: 

  execută lucrări de îngrijire, curăţenie, desprăfuire, dezinsecţie şi deratizare la sediul bibliotecii, 

la Filiala Ampoi şi Filiala Cetate; 

  execută lucrări de îngrijire şi curăţenie în curtea instituţiei; 

  execută lucrări de îngrijire şi curăţenie pe trotuarul din faţa instituţiei; 

  prestează munca de curier; 

  strânge şi păstrează pe categorii deşeurile de hârtie - carton, metal – plastic şi sticlă; 

  de două ori pe an, primăvara şi toamna, împreună cu bibliotecarul responsabil cu probleme de 

conservare va proceda la desprăfuirea riguroasă  a fondului de carte păstrat în depozitele bibliotecii; 
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  prezenţa obligatorie la manifestările culturale organizate de către Biblioteca Judeţeană „Lucian 

Blaga” Alba (inclusiv sâmbăta şi duminica, după caz); 

  urmăreşte şi analizează implementarea procedurilor activităţilor specifice. 

   

CAPITOLUL IV  Colecţiile Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 
 

 A. Structura colecţiilor 
 

Art. 11. (1) Colecţiile Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba sunt constituite şi completate 

periodic prin achiziţii, donaţii, schimburi culturale sau alte surse. Colecţiile sunt formate din: cărţi, 

broşuri, periodice, documente grafice şi audio-vizuale, alte categorii de documente româneşti sau străine, 

indiferent de suportul material. 

   (2) Colecţiile Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba sunt structurate astfel: 

  colecţii de bază, destinate conservării şi studierii lor în sala de lectură a bibliotecii, constituite 

din 1-2 exemplare din cărţile, periodicele şi celelalte documente grafice şi audio-vizuale, aparţinând 

producţiei editoriale curente sau retrospective, româneşti sau străine; 

  documentele din categoria bunurilor culturale comune nu sunt mijloace fixe corporale şi au 

regim de obiecte de inventar; fac excepţie bunurile culturale care fac parte din patrimoniul cultural 

naţional mobil, constituite în colecţii speciale, fiind considerate active fixe corporale şi sunt evidenţiate, 

gestionate şi inventariate în conformitate cu prevederile legale; 

  colecţii vizuale, destinate împrumutului la domiciliul beneficiarului şi organizate în secţiile şi 

filialele  Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba; 

  colecţiile de documente care au statut de bunuri culturale comune se constituie, în funcţie de 

accesul utilizatorilor, tipul de documente, organizarea colecţiilor şi circulaţia documentelor, în colecţii 

destinate împrumutului la domiciliu şi colecţii destinate consultării în săli de lectură, de audiţii, de 

informare şi documentare. 

Art. 12. Creşterea anuală a colecţiilor din Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba trebuie să fie 

minim 50 de documente specifice la 1000 de locuitori. 

 

B. Constituirea, evidenţa şi creşterea colecţiilor 
 

Art. 13. Colecţiile Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba se constituie şi se dezvoltă prin 

diverse forme de achiziţie: cumpărare, transfer, schimb interbibliotecar, donaţii, legate, sponsorizări sau 

activităţi editoriale proprii în condiţiile legii, şi prin Depozitul legal local. 

Art. 14. Evidenţa documentelor din colecţiile Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba se face în 

sistem tradiţional şi/sau automatizat, conform unor norme biblioteconomice obligatorii pentru toate 

bibliotecile publice. 

Art. 15. (1) Intrarea sau ieşirea documentelor din evidenţele Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” 

Alba se fac numai pe baza unui act însoţitor: factură şi aviz de însoţire a mărfii, proces-verbal de donaţie, 

chitanţă/notă de comandă pentru abonamente, act de transfer, proces-verbal de casare, act de imputaţie, 

chitanţă de achitare etc. 

 (2) Pentru documentele primite de bibliotecă fără act însoţitor de provenienţă este 

obligatorie întocmirea unui proces-verbal de intrare, cu borderou în anexă. 

 (3) Recepţia cantitativ-valorică a documentelor intrate în bibliotecă se face, indiferent de 

modalitatea procurării sau primirii acestora. 

 (4) Dacă la recepţia documentelor primite se constată lipsuri, exemplare deteriorate ori 

alte neconcordanţe în raport cu actele însoţitoare, se întocmeşte un proces-verbal ce este înaintat 

furnizorului/expeditorului, împreună cu documentele deteriorate sau găsite în plus, pentru remedierea 

situaţiei constatate. 

 (5) Neprimirea unor publicaţii seriale pentru care au fost făcute abonamente trebuie 

sesizată operativ agenţilor economici la care acestea au fost contractate; în caz contrar, răspunderea 

pentru lipsurile constatate ulterior revine personalului gestionar. 

Art. 16. (1) Unitatea de evidenţă a documentelor din categoria publicaţii este volumul de 

bibliotecă, prin care se înţelege fiecare exemplar de publicaţie carte, indiferent de numărul de pagini, sau 

publicaţie serială cu minimum 48 de pagini, ce primeşte un număr de inventar. 

(2) În vederea înregistrării în evidenţe şi a bunei conservări, publicaţiile seriale, îndeosebi 

cotidianele, se constituie în volume de bibliotecă, prin legarea mai multor numere la un loc, de regulă 

lunar, trimestrial, semestrial sau anual. 

(3) Unitatea de evidenţă a documentelor din categoria non-publicaţii, înregistrate pe 

suport magnetic ori de altă natură, este constituită de unitatea – suport: disc, bandă magnetică, CD, casetă, 

microfilm etc. 

Art. 17. (1) Evidenţa documentelor de bibliotecă în sistem tradiţional se efectuează pe formulare 

tipizate, astfel: 
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 a.) evidenţa globală – pe Registrul de Mişcare a Fondurilor (R.M.F.), în care se înregistrează 

fiecare stoc de publicaţii sau alte categorii de documente intrate sau ieşite, iar anual se face şi calcularea 

existentului; 

 b.) evidenţa individuală – pe Registrul de inventar (R.I.), cu numerotare de la 1 la infinit, în care 

se înregistrează fiecare volum de bibliotecă; 

 c.) evidenţa preliminară pentru publicaţii seriale – pe fişe tipizate, până la constituirea lor în 

unităţi de evidenţă; 

 d.) evidenţa analitică – pe fişe însoţite de imagini foto, pentru bunurile culturale care fac parte din 

patrimoniul cultural naţional mobil. 

(2) Documentele audiovizuale şi cele electronice se înregistrează în evidenţe distincte. 

(3) În actele de evidenţă globală şi individuală nu sunt admise ştersături sau modificări decât în 

cazuri justificate, cu consemnarea motivelor în procese-verbale ale căror numere se înscriu la rubrica 

„observaţii”. 

Art. 18. (1) Evidenţa globală şi individuală în sistem automatizat se efectuează cu respectarea 

tuturor elementelor de structură şi identificare prevăzute de R.M.F. şi R.I., precum şi a necesităţii de 

transpunere pe suport tradiţional. 

   (2) Modificările intervenite în evidenţa individuală realizată în sistem automatizat, 

inclusiv ieşirile din evidenţă, se operează similar celor în sistem tradiţional. 

Art. 19. (1) Toate documentele intrate în patrimoniul bibliotecii se marchează cu ştampila 

acesteia, care se aplică: pe pagina de titlu, verso; pe ultima pagină imprimată, la sfârşitul textului; pe o 

pagină de interior, la alegere, dar întotdeauna aceeaşi; pe filele şi anexele cu hărţi, scheme, tabele, 

ilustraţii şi reproduceri detaşabile şi/sau nenumerotate. 

 (2) Numărul din Registrul de Inventar este şi numărul unic de identificare al fiecărui 

volum de bibliotecă şi se înscrie pe acesta în vecinătatea ştampilei, direct sau prin aplicarea unei etichete, 

inclusiv cod de bare. 

 

C. Catalogarea, clasificarea şi indexarea documentelor 
 

Art. 20. (1) În vederea asigurării accesului utilizatorilor la informaţiile conţinute în documente, 

Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba realizează şi activităţi specifice de prelucrare curentă a 

documentelor intrate sau aflate în colecţii, prin efectuarea operaţiunilor specifice de catalogare, clasificare 

şi indexare, în regim tradiţional şi/sau automatizat. 

  (2) Fiecare stoc de publicaţii sau de alte documente se pune la dispoziţia utilizatorilor în 

maximum 30 de zile lucrătoare de la intrarea acestuia în bibliotecă. 

Art. 21. Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba constituie, organizează şi dezvoltă un sistem 

de cataloage, în regim tradiţional sau automatizat, compus în principal din: 

 a.) catalogul general de serviciu, în cadrul compartimentelor de completare şi/sau   prelucrare a 

colecţiilor, pentru uz intern;  

 b.) catalogul alfabetic, pe nume de autori şi titluri, care grupează descrierile bibliografice ale 

documentelor indiferent de conţinutul acestora, în ordinea strict alfabetică a numelor autorilor şi/sau a 

titlurilor; 

 c.) catalogul sistematic, în care descrierile documentelor sunt grupate după conţinutul lor, pe 

domenii de cunoaştere, conform indiciilor C.Z.U.; 

 d.) catalogul presei, cuprinzând descrierile publicaţiilor seriale; 

 e.) catalogul documentelor audiovizuale şi al documentelor electronice respectiv: discuri, benzi 

magnetice, CD, casete audio, casete audio video, CD-Rom, etc.; 

 f.) catalogul topografic de secţie, în care descrierile documentelor sunt ordonate potrivit aşezării 

acestora în rafturi. 

 

D. Organizarea, conservarea şi gestionarea colecţiilor 
 

Art. 22. (1) Colecţiile de documente cu statut de bunuri culturale comune destinate împrumutului 

la domiciliu se păstrează  în secţii şi filiale, care ordonează documentele în sistem de acces liber la 

publicaţii (la raft). 

    (2) Colecţiile de documente cu statut de bunuri culturale comune şi destinate în 

exclusivitate consultării în săli de lectură, de audiţii sau vizionare, se păstrează în depozite sau încăperi 

speciale. 

Art. 23. Documentele Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba se constituie în gestiune 

colectivă la nivelul instituţiei, conform legii. 

Art. 24. (1) Bibliotecarii nu sunt obligaţi să constituie garanţii gestionare, dar răspund material 

pentru lipsurile din inventar. 
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   (2) În cazuri de forţă majoră, incendii, calamităţi naturale, devalizări şi alte situaţii care 

nu implică o răspundere personală, conducerea bibliotecii dispune scoaterea din evidenţe a documentelor 

deteriorate sau distruse. 

Art. 25. Eliminarea documentelor se efectuează cu aprobarea conducerii Bibliotecii Judeţene 

„Lucian Blaga” Alba, la propunerea comisiei interne de casare. 

Art. 26. Colecţiile de documente din Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba se verifică prin 

inventarieri periodice, astfel: 

a.) colecţia care cuprinde până la 10.000 de documente – o dată la 4 ani; 

b.) colecţia care cuprinde între 10.001 – 50.000 de documente – o dată la 6 ani; 

c.) colecţia care cuprinde între 50.001 – 100.000 de documente – o dată la 8 ani; 

d.) colecţia care cuprinde între 100.001 – 1.000.000 de documente – o dată la 10 ani; 

e.) colecţia cu peste 1.000.000 de documente – o dată la 15 ani. 

Art. 27. (1) Inventarierea sau verificarea gestiunilor de documente din Biblioteca Judeţeană 

„Lucian Blaga” Alba se face, în condiţiile legii, de către o comisie numită prin decizia scrisă a conducerii 

Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba. 

(2) În decizie se precizează: componenţa comisiei, responsabilităţile individuale, 

termenele calendaristice pentru desfăşurarea inventarului. 

 (3) Responsabilul şi membrii comisiei semnează de luare la cunoştinţă şi, la încheierea 

inventarierii, aduc la cunoştinţă în scris, autorităţii care a dispus efectuarea inventarului, rezultatele 

acţiunii, cu precizarea rezultatelor verificării, existentul constatat, numeric şi valoric, pe categorii de 

documente, precum şi a situaţiei documentelor, eventual, nerestituite de utilizatori, neînregistrate, lipsă ori 

uzate fizic sau moral, cu consemnarea distinctă a acestora pe borderouri. 

(4) Conducerea Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba stabileşte, în funcţie de 

rezultatele acţiunii de inventariere, modalităţile de finalizare a verificării gestionare şi de recuperare a 

eventualelor lipsuri. 

Art. 28. (1) Predarea – primirea gestiunii se fac pe baza unei decizii scrise, în condiţiile legii şi ale 

prezentului Regulament prin confruntarea fondului de documente cu actele instituţiei. 

  (2) Procesul – verbal de predare – primire se întocmeşte în trei exemplare (unul pentru 

partea care predă, al doilea pentru cea care primeşte, al treilea pentru contabilitatea bibliotecii) cuprinzând 

rezultatul verificării, şi stabileşte modalităţile de finalizare a acţiunii de predare – primire şi de recuperare 

a eventualelor lipsuri. 

 

CAPITOLUL V Personalul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 

 

Art. 29. Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba funcţionează conform organigramei şi a 

numărului total de posturi aprobate de Consiliul Judeţean Alba, conform reglementărilor în vigoare. 

 Art. 30. Numărul de personal şi defalcarea acestora pe compartimente cu încadrarea în alocaţia 

bugetară stabilite pentru plata drepturilor salariale sunt determinate prin raportarea la populaţia judeţului 

Alba, conform Legii nr. 334/2002 a bibliotecilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 31. (1) Angajarea personalului de specialitate din biblioteca judeţeană se realizează prin 

concurs organizat de conducerea bibliotecii, potrivit legii. 

(2) Angajarea personalului administrativ şi de întreţinere stabilit prin organigrama 

Bibliotecii Judeţene se realizează prin concurs, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Art. 32. Atribuţiile şi competenţele personalului din Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba se 

stabilesc prin fişa postului, conform organigramei, programelor de activitate şi sarcinilor de serviciu 

elaborate de către directorul-managerul bibliotecii, pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba. 

Art. 33. Promovarea, sancţionarea, eliberarea din funcţie şi destituirea personalului din Biblioteca 

Judeţeană „Lucian Blaga” Alba se realizează în conformitate cu prevederile legale. 

  

 

CAPITOLUL VI Conducerea Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 
 

Art. 34. (1) Conducerea Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba este asigurată de către un 

director - manager, numit prin concurs, organizat conform O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul 

instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009 şi Legea nr. 

284/2010 şi prin O.U.G. nr. 68/2013, pe baza unui contract de management. 

(2) Numirea, promovarea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie a directorului-

managerului se realizează, în condiţiile legii, de către autoritatea finanţatoare. 

(3) În exercitarea atribuţiilor ce-i revin directorul-managerul emite decizii. 

  (4) Conducerea Compartimentului financiar-contabil este asigurată de un contabil şef. 

(5) Angajarea, promovarea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie a contabilului şef se 

realizează în conformitate cu prevederile legale. 
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Art. 35. Directorul-managerul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba răspunde de organizarea 

şi funcţionarea bibliotecii  pe baza organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi 

funcţionare a bibliotecii, elaborate în condiţiile legii şi aprobate de către Consiliul Judeţean Alba, are 

dreptul de a emite decizii şi reprezintă Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba în relaţiile cu alte 

organisme, instituţii, persoane fizice sau juridice. 

 Art. 36. (1) În cadrul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba funcţionează un consiliu de 

administraţie, cu rol consultativ. 

    (2) Consiliul de administraţie este condus de director-managerul, în calitate de 

preşedinte, şi este format din 5 membri, astfel: director-manager, contabil şef şi 2 bibliotecari, desemnaţi 

prin decizia directorului - managerului, precum şi un reprezentant al Consiliului Judeţean Alba, desemnat 

de acesta. 

    (3) Consiliul de administraţie al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba funcţionează 

în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecii. 

    (4) Atribuţiile Consiliului de administraţie sunt: 

 face propuneri de îmbunătăţire a activităţii bibliotecii judeţene; 

 analizează activitatea economico-financiară şi de personal-salarizare a bibliotecii şi face 

propuneri privind creşterea rentabilităţii activităţii desfăşurate de Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” 

Alba; 

 urmăreşte aplicarea Legii nr. 334/2002 a bibliotecilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare şi a Regulamentului intern al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba; 

 stabileşte programul de funcţionare al bibliotecii; 

 stabileşte programul de participare la unele manifestări culturale. 

 Art. 37. (1) În cadrul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba funcţionează un consiliu ştiinţific, 

cu rol consultativ în domeniul dezvoltării colecţiilor, în domeniul cercetării ştiinţifice şi al activităţii 

culturale. 

    (2) Consiliul ştiinţific este format din 5 membri şi cuprinde bibliotecari, specialişti în 

domeniul informatizării bibliotecilor, al activităţii culturale şi ştiinţifice, numiţi prin decizia directorului - 

managerului. 

    (3) Atribuţiile Consiliului ştiinţific sunt: 

 redactează materialele de popularizare a serviciilor şi colecţiilor bibliotecii ( ghiduri, pliante, 

afişe, programe); 

 avizează documentaţia şi programul cultural; 

 elaborează programe de strategii pentru dezvoltarea sistemului informaţional; 

 monitorizează solicitările şi stabileşte priorităţile de dezvoltare a colecţiilor şi bazele de date.  

CAPITOLUL VII  Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor 
 

Art. 38. Accesul utilizatorilor la cataloagele, colecţiile şi serviciile Bibliotecii Judeţene „Lucian 

Blaga” Alba se face în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al acesteia şi cu 

prevederile legale referitoare la protecţia patrimoniului cultural naţional, la drepturile de autor şi 

drepturile conexe. 

Art. 39. Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba întocmeşte şi aduce la cunoştinţa utilizatorilor 

un regulament intern destinat relaţiilor cu aceştia, prin care comunică: 

a.) serviciile oferite şi orarul de funcţionare în relaţia directă cu publicul, pentru fiecare secţie şi 

filială; 

b.) condiţiile în care se eliberează sau vizează permisul de acces în bibliotecă; 

c.) condiţiile în care se asigură accesul, la colecţiile bibliotecii, precum şi la serviciile de 

bibliotecă; 

d.) obligaţiile utilizatorilor privind păstrarea liniştii şi a ordinii în bibliotecă, precum şi faţă de 

documentele împrumutate pentru consultare pe loc sau la domiciliu; 

e.) categoriile şi numărul maxim de documente ce pot fi împrumutate pentru consultarea la 

domiciliu, precum şi termenele de împrumut şi de prelungire; 

f.) sancţiunile ce se aplică utilizatorilor, în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute în 

regulamentul activităţii cu publicul; 

g.) alte drepturi şi obligaţii ale utilizatorilor. 

Art. 40. (1) Relaţiile bibliotecii cu utilizatorii fac parte integrantă din regulamentul intern care 

trebuie adus la cunoştinţa utilizatorilor în momentul înscrierii la bibliotecă, precum şi prin oricare altă 

formă de publicitate din interiorul instituţiei. 

  (2) La înscrierea utilizatorilor vor fi solicitate numai acele date referitoare la persoană 

care sunt strict necesare, cu păstrarea confidenţialităţii acestora. 

  (3) Pentru utilizatorii minori răspunderea morală şi materială revine reprezentanţilor 

legali (părinţi, tutori), semnatarii contractelor de utilizatori principali. 

  (4) Contractul de utilizare are rol de titlu executoriu. 
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  (5) Utilizatorii răspund de prejudiciile generate de utilizarea abuzivă a permisului şi/sau 

de nereclamarea pierderii acestuia. 

Art. 41. În cadrul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, sumele stabilite pentru achiziţii de 

cărţi, publicaţii seriale şi alte documente de bibliotecă în limba minorităţilor se stabilesc astfel încât să 

corespundă proporţiei pe care o reprezintă minoritatea în cadrul comunităţii. 

Art. 42. Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba poate organiza servicii specializate pentru 

persoanele dezavantajate. 

Art. 43. Deteriorarea, distrugerea sau pierderea documentelor din Biblioteca Judeţeană „Lucian 

Blaga” Alba de către utilizatori se sancţionează prin recuperarea fizică a unor documente identice sau prin 

obligativitatea acestuia de a dona bibliotecii alte trei volume. 

 

CAPITOLUL VIII  Dispoziţii tranzitorii şi finale 
 

Art. 44. Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba dispune de autonomie administrativă şi 

profesională în raport cu Consiliul Judeţean Alba, constând în: 

a.) dreptul de a se conduce în afara oricăror ingerinţe politice, ideologice sau religioase; 

b.) elaborarea programelor şi proiectelor culturale proprii în concordanţă cu strategiile naţionale 

şi internaţionale; 

c.) stabilirea şi utilizarea surselor suplimentare de venituri în vederea dezvoltării serviciilor de 

bibliotecă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

d.) încheierea de protocoale de colaborare sau de cooperare cu alte biblioteci sau instituţii 

culturale din ţară şi din străinătate, conform obiectivelor şi strategiei generale stabilite de sau în 

colaborare cu Consiliul Judeţean Alba; 

Art. 45. (1) Anual, conducerea Bibliotecii judeţene întocmeşte rapoarte de evaluare a activităţii 

bibliotecii, care se prezintă consiliului de administraţie şi consiliului ştiinţific, precum şi Consiliului 

Judeţean Alba. 

(2) Situaţiile statistice anuale se transmit de către Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” 

Alba Institutului Naţional de Statistică, Comisiei Naţionale a Bibliotecilor, potrivit  prevederilor legale. 

 Art. 46. (1) Prevederile prezentului Regulament se completează, de drept, cu dispoziţiile 

normative în vigoare. 

    (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” 

Alba intră în vigoare la data adoptării lui prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba. 

    (3) După aprobarea sa, prevederile regulamentului vor fi aduse la cunoştinţa salariaţilor 

Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba. 

                                       CONTRASEMNEAZĂ 

               PREŞEDINTE,                          SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

                        Ion DUMITREL                              Vasile BUMBU   
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Anexa nr. 4 la Hotărârea 

 Consiliului Judeţean Alba nr. 76/28 martie 2018 

 

ORGANIGRAMA CENTRULUI DE CULTURĂ „AUGUSTIN BENA” ALBA 

Total posturi: 56, din 

care 

4 posturi conducere 

52 posturi execuție 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

   

CONTRASEMNEAZĂ 

   PREȘEDINTE       SECRETARUL JUDEȚULUI ALBA 

            Ion DUMITREL                Vasile BUMBU 
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Anexa nr. 5 la Hotărârea 

 Consiliului Judeţean Alba nr. 76/28 martie 2018 

 

STAT DE FUNCŢII 

AL CENTRULUI  DE CULTURĂ „AUGUSTIN BENA” ALBA 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea funcţiei Nivelul 

studiilor 

Număr 

posturi 

1 Contabil şef gradul II S 1 

COMPARTIMENTUL  ADMINISTRATIV 

2 Referent de specialitate gradul II S 1 

3 Şofer I  M 1 

4 Muncitor calificat  1 

5-6 Îngrijitor   2 

COMPARTIMENTUL  FINANCIAR- CONTABIL 

7 Economist gradul IA S 1 

8 Refernt treapta I M 1 

9 Referent gradul I A S 1 

SERVICIUL SCOALA DE ARTE SI MESTESUGURI „AUGUSTIN BENA” 

10 Şef serviciu gradul I S 1 

11-12 Instructor treapta II M 2 

13-14 Instructor treapta II (2 cu ½ normă)       M 1 

15 Butafor treapta II  1 

16-19 Expert gradul I S 4 

20 Expert gradul II (1 cu ½ normă) S 0,5 

21-22 Expert gradul II S 2 

23 Instructor treapta III M 1 

COMPARTIMENTUL PROMOVARE SI VALORIFICARE 

A PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR CULTURAL-ARTISTICE 

24 Referent treapta IA  M 1 

25 Referent gradul IA S 1 

26 Referent gradul I S 1 

27 Grafician gradul I S 1 

28 Operator sunet gradul I S 1 

SERVICIUL ANSAMBLUL FOLCLORIC 

„AUGUSTIN BENA” A JUDEŢULUI ALBA 

29 Şef serviciu gradul I S 1 

30-31 Solist instrumentist treapta I M 2 

32-34 Artist instrumentist gradul IA S 3 

35 Artist instrumentist gradul IA - acordeon S 1 

36 Artist instrumentist gradul IA - braci S 1 

37 Artist instrumentist gradul I S 1 

38 Artist instrumentist gradul II S 1 

39 Solist vocal gradul I S 1 

40-44 Solist vocal treapta I M 5 

45 Consultant artistic gradul IA S 1 

46 Producător delegat gradul I S 1 

COMPARTIMENTUL ORCHESTRA DE CAMERĂ 

„AUGUSTIN BENA” A JUDEŢULUI ALBA 

47 Concert maestru gradul IA S 1 

48 Solist instrumentist treapta III M 1 

49-50 Artist instrumentist gradul II S 2 

SERVICIUL FANFARA „AUGUSTIN BENA” A JUDEŢULUI ALBA 
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51 Şef serviciu gradul I S 1 

52-56 Instrumentist treapta I (5 cu ½ normă) M 2,5 

57 Instrumentist treapta III (1 cu ½ normă) M 0,5 

58 Artist instrumentist gradul IA (1cu ½ normă) S 0,5 

59 Artist instrumentist gradul IA (1cu ½ normă) - trompetă S 0,5 

60-63 Artist instrumentist gradul I (4 cu ½ normă) S 2 

64 Artist instrumentist gradul II (1cu ½ normă) S 0,5 

TOTAL 56 

 

 

      PREŞEDINTE, 

 Ion DUMITREL 

                            CONTRASEMNEAZĂ 

                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                                  Vasile BUMBU 
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Anexa nr. 6 la Hotărârea 

 Consiliului Judeţean Alba nr. 76/28 martie 2018 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE  

AL CENTRULUI DE CULTURĂ „AUGUSTIN BENA” 

 

CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1. Prezentul regulament stabileşte normele de organizare şi funcţionare ale Centrului de 

Cultură ,,Augustin Bena”, denumit în continuare Centrul. 

Art. 2. Centrul este un aşezământ cultural, instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate 

juridică.  

Art. 3. Centrul funcţionează ca instituţie bugetară în subordinea Consiliului Judeţean Alba care-i 

asigură baza materială şi resursele materiale necesare, potrivit responsabilităţilor ce-i revin prin lege. 

Art. 4. Misiunea Centrului este de a promova cultura şi arta naţională şi universală şi de a organiza 

cursuri teoretice şi practice necesare formării continue în domeniul artelor şi meşteşugurilor.  

Art. 5. Instituţia are titulatura de Centrul de Cultură „Augustin Bena” şi are sediul în Județul 

Alba, Municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 2. Instituţia a fost înfiinţată la 1 octombrie 2007 prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 105/2007, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 118/2006 

privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, aprobată, cu modificări 

şi completări ulterioare prin Legea nr. 143/2007. 

 CAPITOLUL II - SCOPUL, PRINCIPIILE ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE 

Art. 6. (1) Centrul a fost înfiinţat cu scopul de a oferi produse şi servicii culturale ca elemente ale 

dezvoltării şi regenerării sociale a comunităţilor.  

    (2) Prin activităţile desfăşurate, Centrul asigură conservarea, promovarea şi valorificarea 

culturii, formarea continuă în domeniul artelor şi meşteşugurilor tradiţionale şi activităţi culturale pentru 

petrecerea timpului liber. 

Art. 7. Centrul îşi desfăşoară activitatea respectând: 

 Dreptul de acces la viaţa culturală 

 Dreptul de participare la viaţa culturală 

 Dreptul la respectul identităţii culturale 

 Dreptul fiecărei persoane, indiferent de naţionalitate, etnie, sex, religie, orientare politică sau 

situaţie socială, de a se identifica cu o comunitate culturală 

 Dreptul de acces la Patrimoniul Cultural Naţional 

 Dreptul la protecţia activităţilor creatoare 

 Dreptul la protecţia proprietăţii intelectuale 

 Dreptul la educaţie, inclusiv la educaţia artistică şi la educarea prin și pentru artă 

 Dreptul de a desfăşura în mod liber activităţi culturale, inclusiv dreptul la mobilitate a 

creatorilor, a artiştilor şi a creaţiilor lor. 

Art. 8. Obiectivele principale ale activităţii Centrului sunt: 

Organizarea activităţilor de promovare a culturii şi artei naţionale şi universale de dezvoltare şi 

afirmare a responsabilităţilor creatoare ale locuitorilor judeţului Alba în domeniile cultural - artistice şi 

recreativ-distractive; 

 Oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale 

comunitare, în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală, precum și 

atragerea de vizitatori și turiști din țară și străinătate prin punerea în valoare a patrimoniului cultural; 

 Oferirea de servicii culturale şi activităţi de promovare a turismului cultural sau de petrecere a 

timpului liber menite să satisfacă nevoile comunităţii şi să crească gradul de participare al cetăţenilor la 

viaţa culturală; 

 Conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a culturii 

tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial; 

 Organizarea de cursuri de formare continuă, teoretice şi practice, necesare formării deprinderilor 

artistice şi a meşteşugurilor şi ocupaţiilor tradiţionale, în afara sistemelor formale de educaţie; 

 Păstrarea tradiţiei şi creaţiei populare ca fenomen viu şi tezaurizarea ca document cultural; 

 Dezvoltarea culturii contemporane şi valorificarea ei în viaţa culturală prin diferite forme de 

exprimare artistică; 

 Promovarea bunurilor culturale tradiţionale sau contemporane şi integrarea lor ca marcă a 
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identităţii etno-culturale, în circuitul naţional şi internaţional de valori; 

 Perfecţionarea metodică a activităţii aşezămintelor culturale în domeniile de activitate solicitate; 

 Realizarea unor lucrări de specialitate, materiale foto, audio şi video pentru integrarea în 

circuitul naţional de valori şi pentru participarea la întâlniri între specialişti şi publicarea lor în publicaţii şi 

cărţi de specialitate; 

 Dezvoltarea de schimburi culturale, parteneriate, etc. prin intermediul cărora să fie valorificate 

creațiile centrului la nivel național și internațional. 

Art. 9. (1) Centrul îşi desfăşoară activitatea pe bază de programe şi proiecte elaborate în 

concordanţă cu strategia educativ formativă şi culturală a judeţului Alba; 

              (2) Pentru realizarea activităţilor specifice din programe şi proiecte, Centrul poate colabora 

cu instituţii publice, ONG-uri, persoane fizice şi juridice de drept public sau privat etc. . 

Art. 10. Centrul poate înfiinţa secţii și puncte de lucru prin hotărâre a Consiliului Județean 

Alba și în afara sediului, pe raza administrativ-teritorială a judeţului Alba, în parteneriat cu consiliile locale 

sau cu alţi parteneri locali. 

Art. 11. În cadrul Centrului se organizează şi funcţionează Mediateca ,,Augustin Bena”, care 

vizează domeniile de activitate ale instituţiei, precum şi Editura ,,Augustin Bena” şi Casa de discuri 

,,Augustin Bena”. 

CAPITOLUL III - COMPETENŢE ŞI ATRIBUŢII 

Art. 12. Pentru îndeplinirea acestor obiective Centrul exercită prin personalul său următoarele 

atribuţii: 

 Duce la îndeplinire programul anual de activităţi aprobat de Consiliul Judeţean Alba; 

 Iniţiază măsuri stimulative pentru protecţia valorilor culturale şi ale artelor, având competenţa de 

a organiza concursuri, festivaluri sau alte forme de spectacol şi de a acorda premii, distincţii şi alte 

stimulente, în conformitate cu legile şi normele în vigoare; 

 Asigură asistenţă metodică de specialitate şi de documentare aşezămintelor culturale în 

activitatea de stimulare şi valorificare a tradiţiei populare cât şi altor instituţii, societăţi şi organizaţii cu 

preocupări în domeniu;  

 Dezvoltă parteneriate cu instituţii şi centre ştiinţifice din ţară şi străinătate în vederea 

conservării, arhivării şi promovării culturii tradiţionale;  

 Încurajează dezvoltarea culturii contemporane prin promovarea tinerilor compozitori, artişti 

plastici  şi scriitori; 

 Desfăşoară activităţi de culegere, editare, publicare şi difuzare a materialelor ştiinţifice specifice 

domeniilor de activitate ale Centrului; 

 Arhivează colecţii de documente, fotografii, şi altele în vederea constituirii fondului CDI pentru 

documentare în domeniile de activitate ale Centrului; 

 Contribuie la formarea artiştilor şi a meşterilor populari şi la atestarea lor prin cursuri de 

formare; 

 Iniţiază şi realizează programe culturale, ştiinţifice şi artistice în domeniul culturii naţionale şi 

universale pentru valorificarea patrimoniului cultural şi promovarea lui în circuitul naţional şi internaţional 

de valori; 

 Promovează genuri artistice diverse şi artiştii locali, naţionali, internaţionali de valoare, în 

judeţul Alba; 

 Desfășoară concursuri cu premii (concursuri artistice, de educație culturală și artistică etc.)  în 

concordanță cu scopul, principiile și obiectul de activitate al instituției și în concordanță cu programul anual 

de activități aprobat de Consiliul Județean Alba; 

 Organizează și participă la tabere de creație artistică. 

Art. 13. În îndeplinirea competenţelor şi atribuţiilor, Centrul colaborează cu instituţii şi centre 

ştiinţifice de profil, instituţii de învăţământ superior, instituţii de cult, muzee etnografice şi de artă, uniuni 

de creaţie, instituţii profesioniste de artă, şcoli şi licee, fundaţii şi societăţi culturale, publicaţii şi edituri, 

mijloace de comunicare în masă şi altele. 

Art. 14. Activitatea Centrului se materializează în: 

 Educaţia în şi prin cultură şi formarea continuă în domeniul artelor şi meşteşugurilor; 

 Activitate de consiliere şi de acordare de asistenţă de specialitate în domeniile artei şi culturii; 

 Valorificarea culturii locale, naţionale şi internaţionale prin concursuri, expoziţii, gale, tabere, 

rezidențe artistice, saloane, târguri, spectacole, festivaluri, sărbători, colocvii, simpozioane, saloane, 

aniversări, omagieri, schimburi de experienţă, culturale, ştiinţifice, turnee şi alte acţiuni de stimulare şi 

promovare a creativităţii în toate genurile artei şi a creaţiei artistice;   
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 Publicarea de monografii, culegeri, antologii, albume, fonograme, videograme şi alte lucrări de 

profil; 

 Protecţia şi promovarea valorilor autentice ale culturii şi artelor, combaterea poluării şi 

degradării acestora, promovarea turismului cultural de interes;  

 Conservarea, culegerea şi cercetarea în domeniul culturii, al creaţiei tradiţionale şi 

contemporane, în vederea constituirii CDI, a organizării de sesiuni ştiinţifice, simpozioane, colocvii, 

saloane, expoziţii şi alte acţiuni de valorificare publică a acestora. 

CAPITOLUL IV - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ,  

CONDUCEREA ŞI PERSONALUL 

Art. 15. Centrul este structurat, conform organigramei şi statului de funcţii aprobat de către 

ordonatorul de credite, astfel: 

 (1) Manager; 

 (2) Contabil şef; 

 (3) Compartimentul Administrativ; 

 (4) Compartimentul Financiar - Contabil 

 (5) Serviciul Şcoala de Arte şi Meşteşuguri ,,Augustin Bena”; 

 (6) Compartimentul Promovare şi valorificare a produselor şi serviciilor cultural-artistice; 

 (7) Serviciul Ansamblul Folcloric ,,Augustin Bena” al Judeţului Alba; 

 (8) Compartimentul Orchestra de Cameră ,,Augustin Bena” a Judeţului Alba; 

 (9) Serviciul Redacţia ,,Discobolul”; 

 (10)Serviciul Fanfara ,,Augustin Bena” a Judeţului Alba. 

Art. 16. (1) Conducerea Centrului este asigurată de un manager, conform prevederilor Contractului 

de management încheiat cu ordonatorul de credite - Consiliul Judeţean Alba; 

              (2) Numirea şi eliberarea din funcţie a managerului se face prin hotărâre a Consiliului 

Judeţean Alba, în condiţiile legii. 

               (3) Managerul Centrului are următoarele atribuţii: 

 Asigură implementarea proiectului managerial în Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” şi 

prezintă anual sau la cererea autorităţii  raportul de activitate; 

 Asigură dezvoltarea şi implementarea codului intern şi managerial referitor la organizare, 

managementul resurselor, etică, deontologie şi integritate; 

 Întocmeşte împreună cu contabilul şef proiectul de buget al centrului şi îl înaintează spre avizare 

Consiliului Administrativ; 

 Decide, în calitate de ordonator de credite, împreună cu contabilul şef asupra modului de 

utilizare al bugetului centrului şi răspunde împreună cu contabilul şef de execuţia bugetului de venituri şi 

cheltuieli; 

 Propune spre avizare Consiliului Administrativ calendarul manifestărilor cultural-artistice şi 

ştiinţifice şi planul de şcolarizare; 

 Propune spre avizare Consiliului Administrativ nivelul taxelor şcolare, nivelul tarifelor pentru 

prestaţiile culturale realizate şi sursele altor venituri; 

 Propune spre aprobare Consiliului Administrativ criterii pentru reducerea totală sau parţială a 

taxelor şcolare pentru anumite secţii sau pentru unele categorii de elevi; 

 În colaborare cu Consiliul de specialitate propune spre aprobare Consiliului Administrativ 

lucrări spre a fi editate, publicate și multiplicate sub egida Editurii Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”, a 

Editurii Muzicale a Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” și a Casei de Discuri ,,Augustin Bena”, în 

concordanță cu scopul, principiile și obiectul de activitate al instituției, 

 Propune spre avizare Consiliului Administrativ modificarea organigramei, a statului de funcţii şi 

a regulamentului de organizare şi funcţionare ale instituţiei, supunându-le spre aprobare Consiliului 

Judeţean Alba; 

 Întocmeşte Regulamentul de Organizare Internă al Centrului şi îl negociază cu reprezentanţii 

angajaţilor; 

 Aprobă calificativele şi salariile anuale conform reglementărilor legale în vigoare; 

 Aprobă participarea  la manifestări cultural-artistice care nu au fost incluse în calendarul anual; 

 Răspunde în faţa Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba şi în faţa Consiliului Judeţean Alba de 

respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare al instituţiei şi a altor norme legale în vigoare; 

 Asigură perfecţionarea personalului instituţiei prin participarea acestuia la cursuri de 

perfecţionare şi specializare; 

 Aprobă planificarea concediilor de odihnă; 
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 Aplică actele normative şi administrative în vigoare pentru buna desfăşurare a activităţii 

instituţiei; 

 Emite decizii de angajare, de modificare şi de desfacere a contractelor de muncă, promovează, 

recompensează şi sancţionează conform normelor şi legilor în vigoare personalul din subordine; 

 Elaborează și propune spre avizare Consiliului Administrativ strategiile şi programele de 

activitate şi coordonează îndeplinirea lor; 

 Asigură conducerea operativă a instituţiei; 

 Conduce şi îndrumă întreg personalul în punerea în practică a programelor şi proiectelor 

Centrului; 

 Aprobă sau respinge cererea de cumul de funcţii sau colaborări, cu respectarea legislaţiei în 

vigoare; 

 Încheie acte juridice şi aprobă eliberarea actelor de către Centru în limitele de competenţă 

stabilite prin contractul de management; 

 Reprezintă instituţia în relaţiile cu terţii; 

 Răspunde de implementarea Codului controlului intern/managerial; 

 Ia orice alte măsuri pe care le consideră necesare pentru buna desfăşurare a activităţii în limitele 

prevăzute de lege; 

 Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de către autoritatea coordonatoare şi răspunde pentru 

modul de realizare a acestora; 

 În absenţa managerului, Centrul este condus de o persoană din cadrul instituţiei, desemnată de 

manager prin decizie scrisă. 

            (4)  În exercitarea atribuţiilor sale managerul emite decizii. 

            (5) Managerul este asistat în activitatea sa, de următoarele structuri interne  

a.) Un Consiliu administrativ numit prin decizia managerului instituţiei, având următoarea 

componenţă: manager, contabil şef, reprezentantul salariaţilor, şefii serviciilor din instituţie, un 

reprezentant din partea ordonatorului principal de credite. Consiliul administrativ are următoarele atribuţii: 

 Avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, proiectul organigramei şi a statului de 

funcţii și îl propune spre aprobare ordonatorului principal de credite; 

 Avizează proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului și îl propune spre 

aprobare ordonatorului principal de credite; 

 Analizează şi propune măsuri de formare, specializare şi perfecţionare al personalului; 

 Avizează proiectul de Program anual al activităţilor culturale finanţate de autoritate (calendarul 

manifestărilor cultural-artistice și științifice), precum și planul de școlarizare și îl propune spre aprobare 

ordonatorului principal de credite; 

 Aprobă Regulamentul intern, la propunerea managerului;  

 Avizează reducerea totală sau parţială a taxelor şcolare pentru anumite secţii sau pentru unele 

categorii de elevi și o propune spre aprobare ordonatorului principal de credite; 

 Aprobă proiectul programului de funcţionare al instituţiei; 

 Aprobă regulamentele de organizare și funcționare a taberelor de creație realizate în spațiile 

proprii și în alte spații; 

 Aprobă regulamentele de organizare, desfășurare și premiere ale concursurilor cuprinse în cadrul 

Programului anual de activități; 

 Aprobă editarea, publicarea și multiplicarea de lucrări sub egida Editurii Centrului de Cultură 

,,Augustin Bena”, a Editurii Muzicale a Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” și a Casei de Discuri 

,,Augustin Bena”, în concordanță cu scopul, principiile și obiectul de activitate al instituției, 

 

 Îndeplineşte şi alte atribuţii conform legii; 

 b.) Un Consiliu de specialitate cu rol consultativ, constituit prin decizie a managerului, având în 

componenţă cel puţin 5 membri, specialiști de profil din instituţie şi din afara acesteia: manager, 

reprezentantul salariaţilor, şefii serviciilor din instituţie, reprezentanţi ai personalului de specialitate din 

instituţie, un reprezentant din partea ordonatorului principal de credite, reprezentanţi ai societăţii civile, 

reprezentanţi din mass-media locală, reprezentanţi din partea partenerilor, alte personalităţi culturale şi 

ştiinţifice. Consiliul de specialitate are următoarele atribuţii: 

 Propune proiecte şi programe;  

 Propune realizarea unor servicii culturale care să satisfacă nevoile comunităţii; 

 Propune modalităţi de conservare şi promovare a culturii tradiţionale; 

 Propune şi asigură consultanţă de specialitate pentru editarea publicaţiilor de specialitate ale 
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centrului; 

 Propune modalităţi de îmbunătăţire a modului de formare profesională şi educaţie permanentă;  

 Propune diversificarea ofertei culturale şi de educaţie permanentă a Centrului; 

 Propune lucrări, din punct de vedere profesional, spre a fi editate, publicate și multiplicate sub 

egida Editurii Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”, a Editurii Muzicale a Centrului de Cultură ,,Augustin 

Bena” și a Casei de Discuri ,,Augustin Bena”, în concordanță cu scopul, principiile și obiectul de activitate 

al instituției; 

 Propune forma și conținutul regulamentelor de organizare și funcționare a taberelor de creație 

realizate în spațiile proprii și în alte spații; 

 Propune forma și conținutul regulamentelor de organizare, desfășurare și premiere ale 

concursurilor cuprinse în cadrul Programului anual de activități,  

 Propune realizarea unor parteneriate la nivel judeţean, naţional şi internaţional. 

Art. 17. Contabilul şef răspunde şi coordonează activitatea financiar-contabilă, de resurse umane şi 

salarizare şi de accesare şi gestionare programe şi proiecte a centrului şi are următoarele atribuţii: 

 Întocmeşte situaţiile financiare ale instituţiei; 

 Exercită controlul financiar propriu prin viza de control financiar preventive propriu, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

 Propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii financiar-contabile a Centrului şi pentru buna 

pregătire a personalului din subordine; 

Prezintă propuneri pentru întocmirea proiectului de buget; 

 Răspunde de execuţia bugetară, potrivit reglementărilor în vigoare, a bugetului de venituri şi 

cheltuieli; 

 Identifică şi pune în practică modalităţi de atragere de noi surse de finanţare extrabugetare în 

scopul realizării programelor Centrului; 

 Asigură buna gestionare a bugetului Centrului, accesarea şi administrarea judicioasă a bugetelor 

alocate pe programe şi proiecte; 

 Asigură buna organizare şi funcţionare a compartimentelor aflate în subordine; 

 Răspunde de întocmirea materialelor de analiză ce privesc activităţile pe care le conduce sau le 

coordonează; 

 Implementează şi actualizează Codul de control intern/managerial în serviciul pe care îl 

conduce; 

 Coordonează activitatea de inventariere a patrimoniului instituţiei şi răspunde de buna 

gospodărire şi administrare a resurselor materiale, tehnice şi umane; 

 Coordonează şi răspunde de aplicarea normelor privind sănătatea muncii, PSI şi protecţia muncii 

şi a implementării legislaţiei în vigoare, a regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului 

intern în Centru; 

 Propune directorului-manager atribuţiile personalului din subordine în vederea întocmirii fişelor 

posturilor respective; 

 Îndeplineşte orice alte sarcini venite în scris sau verbal din partea directorului-manager în 

conformitate cu prevederile legale; 

 În absenţa contabilului șef  atribuțiile sale se vor exercita de persoana desemnată de manager 

prin decizie scrisă. 

Art. 18. (1) Personalul Centrului se angajează cu contract individual de muncă, pe perioadă 

nedeterminată sau determinată, precum şi în baza unor contracte încheiate potrivit prevederilor legale 

pentru activitatea unor persoane care contribuie la punerea în practică a unor programe sau proiecte 

culturale; 

               (2) Încadrarea personalului cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată se 

face pe bază de concurs, în condiţiile legii; 

               (3) Prin excepţie de la prevederile alin. 2, în cazul personalului încadrat pe perioadă 

determinată, pe durata desfăşurării unui program sau proiect, încheierea contractelor de muncă se poate 

face şi în mod direct, prin acordul părţilor; 

               (4) Personalul de specialitate care desfăşoară activităţi artistice, angajat cu contract 

individual de muncă, este încadrat şi salarizat în funcţie de pregătirea profesională, potrivit legislaţiei în 

vigoare, aplicabile personalului bugetar; 

               (5) Personalul de specialitate care desfăşoară activităţi de educaţie permanentă, angajat cu 

contract individual de muncă este încadrat şi salarizat în funcţie de pregătirea profesională, potrivit 

legislaţiei în vigoare aplicabile personalului bugetar din aşezămintele culturale; 
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               (6) Pentru personalul didactic titular în unităţi de învăţământ preuniversitar sau universitar 

care desfăşoară activităţi de educaţie permanent, prin cumul, în cadrul Centrului, nivelul de salarizare se 

stabileşte conform prevederilor legale în vigoare. 

CAPITOLUL V - ATRIBUŢIILE SERVICIILOR ŞI COMPARTIMENTELOR 

Art. 19. Compartimentul administrativ are următoarele atribuţii: 
 Răspunde de înregistrarea, organizarea şi păstrarea documentelor ce alcătuiesc arhiva instituţiei; 

 Organizează activităţile de registratură şi corespondenţă, primirea şi înregistrarea tuturor 

documentelor interne sau dinafara instituţiei, prezentarea acestora conducerii instituţiei pentru repartizare 

sau semnare, asigură distribuirea şi expedierea acestora; 

 Redactează, înregistrează şi expediază corespondenţa şi întocmeşte mapa managerului şi 

repartizează documentele în interiorul Centrului; 

 Întocmeşte fişa activităţii zilnice a autoturismelor aflate în dotarea Centrului, urmărind 

încadrarea consumului de carburanţi în normativul de cheltuieli ale instituţiilor publice; 

 Ţine evidenţa, întocmeşte şi verifică corectitudinea completării ordinelor de deplasare dispuse de 

manager; 

 Verifică şi ţine evidenţa tuturor documentelor intrate sau ieşite din instituţie; 

 Ţine evidenţa delegaţiilor, foilor de drum şi orice alte documente necesare bunei desfăşurări a 

activităţii, cerute de şefii ierarhici superiori; 

 Planifică şi coordonează activităţile administrative, curăţenie, protocol, corespondenţă; 

 Realizează zilnic revista presei şi întocmeşte dosarul cu evenimentele culturale apărute în presă; 

 Verifică şi ia măsuri de completare a condicii de prezenţă şi completează fişa de pontaj a 

angajaţilor Centrului; 

 Urmăreşte şi execută activitatea de exploatare şi reparare a mijloacelor de transport şi urmăreşte 

încadrarea în consumurile de combustibil normat al autoturismelor şi se ocupă de actele necesare parcului 

auto;   

 Verifică instalaţiile din spaţiile Centrului, notează defectele şi întocmeşte referate de necesitate a 

materialelor pentru reparaţii; 

 Organizează şi răspunde de întreţinerea şi curăţenia locurilor de muncă, a echipamentelor de 

birou, a spaţiului de desfăşurare a activităţii Centrului; 

 Îndeplineşte oricare alte sarcini pe care conducerea unităţii le trasează cu respectarea legilor în 

vigoare. 

Art. 20.  Compartimentul Financiar - Contabil 
 Asigură implementarea şi respectarea în Centru a Regulamentului de organizare şi funcţionare, a 

Regulamentului de Ordine Internă, eticii şi al Codului etic şi de conduită al personalului din Centru; 

 Întocmeşte documentele de resurse umane, PSI şi protecţia muncii şi orice alte documente 

necesare desfăşurării activităţii instituţiei; 

 Întocmeşte documentele de organizare a concursurilor de încadrare în muncă; 

 Aplică prevederile legale cu privire la încadrarea, salarizarea şi evaluarea personalului din 

Centru; 

 Răspunde de aplicarea corectă a prevederilor Codului Muncii şi a legilor şi regulamentelor în 

vigoare privind drepturile şi obligaţiile angajaţilor; 

 Calculează drepturile salariale conform pontajului, condicii de prezenţă, a studiilor şi vechimii, 

face anunţuri legate de trecerea la alte gradaţii sau alte venituri, întocmeşte statul de plată  şi fluturaşii 

salariaţilor; 

 Ţine evidenţa concediilor, învoirilor, pontajului, condicii de prezenţă şi a oricăror alte 

documente legate de activitatea salariaţilor; 

 Evidenţiază toate mişcările de personal şi le menţionează în rapoarte statistice specifice; 

 Întocmeşte, împreună cu managerul, bugetul de venituri şi cheltuieli asigurând adaptarea lui la 

realizarea acţiunilor specifice; 

 Întocmeşte statul de funcţii, organigrama, regulamentele şi orice alte documente solicitate de 

manager şi le prezintă acestuia; 

 Completează şi ţine la zi registrul electronic de evidenţă a salariaţilor; 

 Întocmeşte, actualizează şi păstrează dosarele personale ale angajaţilor; 

 Urmăreşte şi răspunde de respectarea statului de funcţii aprobat; 

 Asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative a prezenţei la serviciu a 

personalului; 

 Efectuează procedurile prevăzute de lege pentru angajare, promovare, detaşare, acordare de 
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grade profesionale, acordare de tranşe de vechime, dosare pensionare, încheiere, modificare, desfacere 

contracte de muncă, sancţiuni şi premieri, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; 

 Întocmeşte graficul concediilor de odihnă; 

 Răspunde direct şi nemijlocit de încadrarea corectă a personalului având în vedere legislaţia în 

vigoare; 

 Aduce la cunoştinţa conducerii, periodic, problemele deosebite şi rezultatele activităţii 

propunând totodată măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţii instituţiei; 

 Face propuneri de modificare a fişelor posturilor, când situaţia o impune; 

 Asigură realizarea oricărei lucrări de planificare financiar bugetară la termenele şi în condiţiile 

prevăzute de legislaţia în vigoare; 

 Urmăreşte execuţia bugetară şi informează periodic conducerea cu privire la utilizarea judicioasă 

a alocaţiilor bugetare, în vederea luării de măsuri operative care să asigure realizarea nivelului prevederilor 

bugetare; 

 Ţine evidenţa contabilă a instituţiei conform reglementărilor în vigoare; 

 Exercită şi răspunde de controlul financiar preventiv;  

 Întocmeşte situaţiile financiare trimestriale, anuale şi asigură depunerea lor la termenele 

prevăzute; 

 Răspunde prin semnătură alături de directorul-manager în toate operaţiunile patrimoniale; 

 Asigură anual sau ori de câte ori situaţia o impune, efectuarea inventarierii patrimoniului şi 

casarea acestuia; 

 Asigură accesarea, gestionarea şi coordonarea financiară a proiectelor cu finanţare externă; 

 Asigură accesarea şi gestionarea bugetelor alocate programelor şi proiectelor; 

 Aduce la cunoştinţa conducerii problemele deosebite şi rezultatele activităţii, propunând totodată 

măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţii; 

 Elaborează documentaţiile financiare necesare pentru depunerea şi realizarea de proiecte 

culturale în cadrul programelor de finanţare nerambursabile existente; 

 Întocmeşte pe baza strategiei, programelor de dezvoltare a activităţilor specifice din domeniul 

culturii şi a referatelor de necesitate emise de celelalte servicii şi compartimente, necesarul  anual de 

achiziţii; 

 Organizează procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică – licitaţie deschisă, 

licitaţie restrânsă, dialoguri competitive, negociere, cerere de oferte; 

 Realizează şi întocmeşte documentaţia cu privire la achiziţii directe din catalogul electronic din 

cadrul Sistemului electronic de achiziţii publice; 

 Întocmeşte documentaţiile solicitate de Autoritatea Naţională pentru Achiziţii Publice; 

 Verifică proiectele, urmărind încadrarea acestora în prevederile bugetare legale;  

 Verifică bugetele alocate diferitelor tipuri de cheltuieli şi supune avizării conducerii instituţiei şi 

ordonatorului principal de credite devizele generale ale cheltuielilor respective; 

 Supune avizării conducerii instituţiei devizele generale ale investiţiilor ca urmare a rezultatelor 

de achiziţii publice pentru lucrările noi şi a celor modificate ca urmare a indexărilor legale cu încadrarea în 

limita valorică conform legislaţiei în vigoare, şi cu avizul prealabil al ordonatorului principal de credite; 

 Întocmeşte situaţii centralizatoare a necesarului de alocaţii bugetare cu privire la bugetul de 

venituri şi cheltuieli; 

 Centralizează toate datele legate de bugetul instituţiei, corelându-le cu datele din contabilitate 

pentru întocmirea bugetului viitor; 

 Asigură transmiterea către organul ierarhic superior a raportărilor cu privire la bugetul instituţiei; 

 Îşi însuşeşte legislaţia în vigoare care reglementează obiectul de activitate specific şi instruieşte 

personalul Centrului cu privire la dispoziţiile legale existente şi prelucrează toate noutăţile din legislaţie 

referitoare la domeniul de activitate al angajaţilor Centrului; 

 Întocmeşte documentaţia cu privire la desfăşurarea procedurilor şi asigură derularea 

procedurilor, compară ofertele şi întocmeşte contractile; 

 Întocmeşte documentele necesare înscrierii cursanţilor la cursurile centrului şi documentele 

legate de cursuri şi finalizarea acestora; 

 Asigură evidenţa elevilor ce frecventează cursurile, întocmirea foilor matricole şi a tuturor 

celorlalte documente de studii şi eliberează documente de studii; 

 Colectează şi încasează taxele şcolare şi tarifele pentru realizarea unor spectacole şi prestări 

servicii sau pentru alt gen de manifestări cât şi tarifele pentru produsele valorificate de Centru;  

 Păstrează şi utilizează ştampilele şi sigiliile instituţiei; 
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 Răspunde de întocmirea documentelor ce fac obiectul aprovizionării instituţiei cu resurse tehnice 

şi materiale necesare bunei desfăşurări a activităţii şi asigurării condiţiilor optime de lucru; 

 Ţine evidenţa tehnico-operativă a obiectelor de inventar, mijloacelor fixe, materialelor, conform 

reglementărilor în vigoare; 

 Întocmeşte documentaţia cu privire la obiectele de inventar şi mijloacele fixe, uzate fizic şi 

moral şi propune demararea operaţiunilor de casare sau declasare; 

 Procură, în limitele necesarului aprobat, materialele administrativ-gospodăreşti, cu respectarea 

prevederilor legale privind achiziţiile publice; 

 Gestionează activele aflate în patrimonial instituţiei conform legislaţiei în vigoare; 

 Primeşte materialele care se aprovizionează, verifică cantităţile indicate în documentele care 

însoţesc şi controlează cât este posibil calitatea acestora; 

 Răspunde de depozitarea materialelor în bune condiţii pentru a se evita degradarea, respectându-

se şi normele de protecţia muncii şi PSI; 

 Răspunde de arhivarea documentelor şi de păstrarea arhivei în bune condiţii; 

 Îndeplineşte orice altă sarcină transmisă de conducerea instituţiei, cu respectarea prevederilor 

legale în vigoare; 

Art. 21. Serviciul Şcoala de Arte şi Meşteşuguri ,,Augustin Bena” 

              (1) Este condus de un şef serviciu numit prin concurs organizat în conformitate cu 

prevederile legale. Acesta are următoarele responsabilităţi: 

 Propune spre aprobarea managerului proiectul planului de şcolarizare cu cursurile de formare în 

domeniul artelor şi meşteşugurilor; 

 Coordonează şi răspunde de activitatea serviciului din subordine; 

 Implementează şi actualizează Codul de control intern/managerial în serviciul pe care îl 

conduce; 

 Face propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii claselor de arte şi meşteşuguri şi pentru 

restructurarea sau diversificarea ofertei culturale în vederea revitalizării, păstrării şi stimulării procesului de 

creaţie în toate domeniile artistice şi a meşteşugurilor; 

 Asigură elaborarea şi punerea în practică a proiectelor şi programelor de activitate ale 

serviciului; 

 Fundamentează şi propune spre aprobare structura spectacolelor, repertoriul şi desfăşurătorul 

manifestărilor culturale pe care le coordonează; 

 Evaluează în scris fiecare proiect al serviciului pe care îl conduce; 

 Concepe grafice de interasistenţă, ore deschise, audiţii muzicale, vizionări de spectacole, 

expoziţii, comunicări şi referate;  

 Face propuneri cu privire la nivelul taxelor de şcolarizare şi a taxelor de înscriere şi urmăreşte 

încasarea efectivă a acestora; 

 Răspunde în termenele stabilite la sarcinile venite în scris sau verbal de la şefii ierarhici 

superiori; 

 Răspunde de buna desfășurare a taberelor de creație organizate în spațiile proprii și în alte spații, 

 Întocmeşte fişele posturilor personalului din subordine şi le supune spre aprobare directorului-

manager; 

 Evaluează personalul din subordine şi prezintă raportul de activitate anual sau de câte ori îi este 

solicitat de directorul-manager; 

 Accesează fonduri externe pentru proiectele şi programele serviciului pe care îl conduce; 

 Răspunde de resursele umane, materiale şi tehnice din serviciul pe care îl conduce; 

 Îndeplineşte orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la manager şi în concordanţă cu 

prevederile legale. 

             (2) Serviciul Şcoala de Arte şi Meşteşuguri ,,Augustin Bena” are următoarele atribuţii: 

 Organizează în parteneriat cu instituţii locale şi primării cursuri de formare şi perfecţionare în 

domeniul meşteşugurilor tradiţionale; 

 Organizează și participă la tabere de creație artistică în spațiile proprii și în alte spații; 

 Propune organizarea de recitaluri, concerte și alte evenimente cultural-artistice în spațiuile 

proprii și în alte spații; 

 Analizează şi stabileşte necesitatea deschiderii sau închiderii unor clase de meşteşuguri 

tradiţionale în funcţie de numărul de cursanţi şi de specificul zonei; 

 Concepe şi organizează activitatea de predare la clasă; 

 Analizează şi stabileşte programele analitice de studiu, obligatorii pentru fiecare meşteşug în 



 

99 

parte; 

 Propune şefilor ierarhic superiori programul de activităţi culturale pentru întregul an şcolar; 

 Asigură frecvenţa elevilor la cursuri şi la toate activităţile specifice şi plata taxelor şcolare, acolo 

unde este cazul; 

 Asigură desfăşurarea în bune condiţii a procesului de învăţământ şi a examenelor anuale şi de 

final de ciclu de învăţământ; 

 Realizează evidenţa documentelor şcolare, planuri de lecţii, încheierea situaţiei şcolare a 

elevilor, desfăşurarea activităţilor metodice planificate, întocmirea graficului prezenţei elevilor, etc.; 

 Asigură acordarea de atestate la finalizarea cursurilor, în domeniile în care s-au pregătit 

cursanţii; 

 Asigură condiţiile tehnice necesare desfăşurării spectacolelor; 

 Iniţiază proiecte de conservare şi promovare a meşteşugurilor şi ocupaţiilor tradiţionale; 

 Participă la toate acţiunile culturale organizate de instituţie şi la acţiuni de culegere şi arhivare a 

meşteşugurilor şi ocupaţiilor tradiţionale; 

 Identifică şi atrage surse de finanţare pentru acţiunile culturale organizate; 

 Asigură îndrumarea metodologică a artiştilor din alte instituţii; 

Iniţiază, organizează şi participă la acţiuni culturale  de nivel local, naţional şi internaţional 

specifice domeniului artelor; 

 Promovează cursanţii prin participarea la manifestări cultural-artistice;  

 Contribuie la redactarea şi editarea publicaţiilor centrului cu materiale ştiinţifice de specialitate, 

manifestări cultural-artistice;  

 Îndeplineşte orice alte sarcini pe care conducerea instituţiei le trasează, cu respectarea legilor în 

vigoare. 

Art. 22. Compartimentul promovare şi valorificare a produselor şi serviciilor cultural-

artistice are următoarele atribuţii: 
 Participă la derularea procedurilor de implementare în bune condiţii a proiectelor şi programelor 

Centrului; 

 Participă la buna desfăşurare a tuturor etapelor de implementare a programelor şi proiectelor; 

 Se informează în permanenţă cu privire la accesarea fondurilor nerambursabile pentru domeniul 

cultural şi întocmeşte documentaţia necesară accesării acestor fonduri; 

 Colaborează cu partenerii din ţară şi de peste hotare în vederea elaborării şi promovării de 

proiecte culturale în cadrul cărora Centrul este beneficiar sau partener; 

 Iniţiază proiecte de promovare, conservare şi valorificare a Patrimoniului Cultural Naţional 

material şi imaterial; 

 Îşi îmbunătăţeşte permanent pregătirea profesională şi nivelul de cunoştinţe de specialitate şi 

participă la cursuri de instruire, seminarii, perfecţionări; 

 Organizează activităţi de promovare a serviciilor Centrului în vederea atragerii de venituri 

proprii; 

 Realizarea materialelor publicitare necesare serviciilor şi compartimentelor din cadrul Centrului; 

 Propune spre editare lucrări de specialitate, în format tipărit sau digital, cu scopul de a 

populariza cultura Judeţului Alba pe plan local, naţional şi internaţional; 

 Propune spre editare CD-uri şi DVD-uri cu produsele şi serviciile cultural-artistice ale instituţiei, 

în vederea atragerii de venituri proprii, promovarea şi valorificarea Patrimoniului Cultural Naţional; 

 Întocmeşte programe de sală, comunicări, referate şi studii de specialitate în vederea valorificării 

lor pe plan naţional şi internaţional; 

 Realizează arhiva instituţiei structurată pe domeniile foto, video, arhiva tipărită şi arhiva 

digitală; 

 Redactează materiale de presă sau materiale informative pentru relaţia cu presa; 

 Colaborează cu instituţii de profil din ţară şi de peste hotare; 

 Aplică mijloace de cercetare sondaje, chestionare privind activitatea instituţiei; 

 Asigură schimburile interinstituţionale în ceea ce priveşte publicaţiile de specialitate; 

 Organizează activitatea curentă a Casei de Discuri ,,Augustin Bena”, a Editurii ,,Augustin 

Bena”, a Bibliotecii online ,,Augustin Bena”, precum şi a Mediatecii ,,Augustin Bena”; 

 Realizează grafica materialelor de promovare necesare serviciilor şi compartimentelor din cadrul 

Centrului; 

 Realizează şi stochează informaţii pe hârtie, prin înregistrări foto, audio sau video sau pe orice 

alt tip de suport pentru arhivare şi promovare; 
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 Realizează sonorizări indoor pentru evenimentele cultural-artistice proprii sau ale partenerilor, în 

colaborare cu celelalte servicii din instituție; 

 Asigură buna vizibilitate și promovare a serviciilor și produselor instituției în mediul online 

(site-uri web, rețele de socializare, aplicații android și iOS); 

 Asigură buna desfășurare a activității de evaluare internă a proiectelor implementate, în 

colaborare cu serviciile și compartimentele instituției; 

 Îndeplineşte orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la manager în concordanţă cu 

prevederile legale. 

Art. 23. Serviciile şi compartimentele artistice: 

 Serviciul Ansamblul Folcloric ,,Augustin Bena” al Judeţului Alba, 

 Compartimentul Orchestra de Cameră ,,Augustin Bena” a Judeţului Alba 

 Serviciul Fanfara ,,Augustin Bena” a Judeţului Alba, 
               (1) Serviciile sunt conduse de câte un şef serviciu numit prin concurs organizat în baza 

legilor în vigoare, cu următoarele responsabilităţi: 

 Coordonează şi răspunde de activitatea serviciului şi de repertoriul muzical abordat, atât din 

punct de vedere calitativ, cantitativ, cât şi a drepturilor de autor şi conexe; 

 Elaborează şi ia parte la implementarea proiectelor şi programelor instituţiei; 

 Întocmeşte fişele posturilor personalului din subordine şi le supune spre aprobare managerului; 

 Propune nivelul de evaluare a personalului din subordine; 

 Prezintă Raportul de activitate şi orice alte documente ori de câte ori sunt solicitate de manager; 

 Fundamentează şi evaluează în scris fiecare proiect al serviciului pe care îl conduce; 

 Identifică şi accesează împreună cu compartimentul de specialitate surse de finanţare pentru 

proiectele şi programele serviciului pe care îl conduce; 

 Participă la schimburi culturale, ştiinţifice, artistice organizate de instituţii similare din ţară şi din 

străinătate; 

 Iniţiază şi coordonează proiecte de parteneriat cu alte instituţii sau cu ONG-uri culturale; 

 Iniţiază proiecte de educaţie artistică şi educaţie culturală a copiilor şi tinerilor din Judeţul Alba; 

 Asigură îndrumarea metodologică a formaţiilor artistice din judeţ; 

 Colaborează strâns cu celelalte servicii şi compartimente din instituţie; 

 Răspunde de resursele umane şi materiale din serviciul pe care îl conduce; 

 Îndeplineşte orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la manager. 

              (2) Serviciul Ansamblul Folcloric ,,Augustin Bena” al Judeţului Alba are următoarele 

atribuţii: 

 Descarcă de sarcină etno-folclorică localităţile din judeţul Alba, prin angajaţii proprii sau în 

parteneriat cu specialişti din ţară; 

 Iniţiază şi contribuie la derularea de proiecte de conservare şi promovare a culturii tradiţionale; 

 Iniţiază, organizează şi participă la colaborări, schimburi culturale, ştiinţifice, artistice, 

organizate de instituţii de cultură din judeţ, ţară şi străinătate; 

 Iniţiază şi derulează proiecte cu caracter cultural-artistic, educativ, în organizare proprie sau în 

colaborare cu celelalte servicii şi compartimente; 

 Susţine iniţiative de experimentare a noi modalităţi de expresie artistică în strânsă corelare şi 

legătură cu programul minimal de acţiuni al Centrului; 

 Culege, valorifică şi pune în scenă material folcloric local şi naţional, românesc şi al etniilor din 

judeţul Alba; 

 Contribuie la producerea, editarea şi difuzarea de înregistrări video, precum şi alte produse 

culturale; 

 Contribuie la redactarea şi editarea publicaţiilor centrului cu materiale ştiinţifice de specialitate; 

 Prestează servicii culturale publice în judeţ, în ţară şi în străinătate; 

 Participă la toate manifestările cultural-artistice organizate de instituţie; 

 Asigură acordarea asistenţei metodice şi de specialitate pentru activităţile desfăşurate în 

aşezămintele culturale din judeţ, pentru instructorii şi coordonatorii formaţiilor artistice de amatori sau 

pentru orice alte instituţii sau organizaţii de profil; 

 Organizează evenimente cultural-artistice de promovare a culturii şi de educaţie a tinerilor; 

 Întreţinerea curentă şi curăţirea echipamentului din dotare (costume, încălţăminte, instrumente, 

accesorii etc.); 

 Organizează și participă la tabere de creație artistică în spațiile proprii și în alte spații; 

 Propune organizarea de recitaluri, concerte și alte evenimente cultural-artistice în spațiuile 
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proprii și în alte spații; 

 Îndeplineşte orice altă sarcină transmisă de conducerea instituţiei, cu respectarea prevederilor 

legale în vigoare. 

              (3) Compartimentul Orchestra de Cameră ,,Augustin Bena” a Judeţului Alba are 

următoarele atribuţii: 

 Organizează şi susţine concerte orchestral camerale, recitaluri de muzică de cameră, de muzică 

sacră şi orice gen de concerte care duc la realizarea obiectivelor Centrului; 

 Organizează programe şi proiecte ce vizează concerte, spectacole educative, concursuri, cursuri 

de măiestrie şi ateliere muzicale, audiţii muzicale, seminarii, colocvii etc.; 

 Realizează înregistrări audio-video în limita bugetului alocat sau prin atragerea de fonduri 

externe; 

 Iniţiază colaborări cu alte instituţii de profil din ţară şi străinătate, cu instituţii publice, culte, 

ONG-uri, etc.; 

 Colaborează şi participă la toate programele şi proiectele Centrului;  

 Propune lista de artişti colaboratori în vederea bunei desfăşurări a activităţii Centrului; 

 Asigură legătura şi comunicarea cu artiştii angajaţi şi cu artiştii colaboratori înaintea, în timpul şi 

la încheierea activităţilor; 

 Asigură buna organizare a activităţii de repetiţii şi concerte a orchestrei de cameră şi evaluează 

în scris fiecare proiect; 

 Se îngrijeşte şi răspunde de buna păstrare a partiturilor, cărţilor, broşurilor, materialelor de 

orchestră şi a altor material din dotare; 

 Propune achiziţionarea de materiale muzicale, partituri, cărţi, broşuri, necesare bunei desfăşurări 

a activităţii; 

 Editează şi multiplică partituri aflate în domeniul public în vederea realizării activităţii 

Centrului; 

 Realizează dosarul de proiect sau program pentru fiecare activitate culturală desfăşurată;  

 Contribuie la redactarea şi editarea publicaţiilor centrului cu materiale ştiinţifice de specialitate; 

 Organizează și participă la tabere de creație artistică în spațiile proprii și în alte spații; 

 Propune organizarea de recitaluri, concerte și alte evenimente cultural-artistice în spațiuile 

proprii și în alte spații; 

 Îndeplineşte orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la conducerea instituţiei şi în 

concordanţă cu prevederile legale. 

              (4) Serviciul Fanfara ,,Augustin Bena” a Judeţului Alba are următoarele atribuţii: 

 Organizează şi susţine orice gen de manifestări culturale care duc la realizarea obiectivelor 

Centrului şi vizează activitatea compartimentului; 

 Organizează programe şi proiecte ce vizează concerte, spectacole educative, concursuri, cursuri 

de măiestrie şi ateliere muzicale, audiţii muzicale, seminarii, colocvii etc. de muzică de fanfară; 

 Realizează înregistrări audio-video în limita bugetului alocat sau prin atragerea de fonduri 

externe; 

 Iniţiază colaborări cu alte instituţii de profil din ţară şi străinătate, cu instituţii publice, culte, 

ONG-uri, etc.;  

 Asigura buna organizare a activităţii de repetiţii şi concerte a fanfarei;  

 Se îngrijeşte şi răspunde de buna păstrare a partiturilor, cărţilor, broşurilor şi a altor materiale din 

dotarea fanfarei; 

 Propune achiziţionarea de materiale muzicale, partituri, cărţi, broşuri, necesare bunei desfăşurări 

a activităţii; 

 Editează şi multiplică partituri aflate în domeniul public în vederea realizării activităţii 

Centrului; 

 Realizează dosarul de proiect sau program pentru fiecare activitate culturală desfăşurată; 

 Contribuie la redactarea şi editarea publicaţiilor centrului cu materiale ştiinţifice de specialitate; 

 Organizează și participă la tabere de creație artistică în spațiile proprii și în alte spații; 

 Propune organizarea de recitaluri, concerte și alte evenimente cultural-artistice în spațiuile 

proprii și în alte spații; 

 Întreţinerea curentă şi curăţirea echipamentului din dotare (instrumente şi costume); 

 Îndeplineşte orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la conducerea instituţiei şi în 

concordanţă cu prevederile legale. 
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CAPITOLUL VI – PATRIMONIUL 

Art. 24. Patrimoniul Centrului este alcătuit din bunuri, mijloace fixe, obiecte de inventar aflate în 

proprietatea publică a judeţului Alba, pe care le gestionează potrivit legii. 

Art. 25. Patrimoniul poate fi îmbogăţit şi completat prin achiziţii, donaţii, sponsorizări, precum şi 

prin preluarea în regim de comodat, donaţie sau prin transfer, cu acordul părţilor, de bunuri, din partea unor 

instituţii ale administraţiei publice centrale sau locale, a unor persoane juridice de drept public şi/sau privat, 

a unor persoane fizice din ţară şi străinătate. 

Art. 26. Bunurile imobile aflate în administrare se gestionează potrivit dispoziţiilor legale în 

vigoare, conducerea instituţiei fiind obligată să aplice măsurile de protecţie în vederea păstrării integrităţii 

acestora. 

Art. 27. Pentru funcţionarea în bune condiţii, Centrul poate dispune, în conformitate cu prevederile 

legale, de mijloace de transport, aparatură şi instrumentar pentru activitatea specifică, mijloace tehnice 

pentru imprimare şi multiplicare, costume şi instrumente pentru formaţii artistice. 

CAPITOLUL VII - BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 

Art. 28. Centrul are buget propriu de venituri şi cheltuieli care se aprobă de Consiliul Judeţean 

Alba.  

Art. 29. Finanţarea se realizează din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul Consiliului 

Judeţean Alba, precum şi din alte surse potrivit O.U.G. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi 

desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, actualizată. 

Art. 30. Ministerul Culturii, alte autorităţi publice centrale şi autorităţile administraţiei publice 

locale pot susţine material şi financiar realizarea de programe şi proiecte ale Centrului. 

Art. 31. Veniturile proprii realizate provin din:  

 Taxe încasate de la cursurile de formare şi educaţie permanentă; 

 Taxe de înscriere la cursuri de măiestrie şi la concursuri; 

 Prestări servicii artistice, culturale şi/sau de divertisment; 

 Bilete de intrare la evenimentele organizate; 

 Comercializarea de obiecte de artă, de artizanat, obiecte meşteşugăreşti, tipărituri şi imprimări pe 

orice fel de suport realizate în cadrul Centrului; 

 Alte activităţi ce se încadrează în obiectul de activitate al Centrului. 

Art. 32. Veniturile proprii vor fi utilizate numai pentru finanţarea proiectelor şi programelor 

cultural ale Centrului. 

CAPITOLUL VIII - DISPOZIŢII FINALE 

Art. 33. Regulamentul se aprobă prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba, eventualele modificări 

şi completări urmând aceeaşi procedură. 

Art. 34. (1) Salariaţii Centrului sunt obligaţi să cunoască şi să aplice prezentul Regulament; 

                (2) După aprobarea de către Consiliul Judeţean Alba, şefii de servicii sunt obligaţi să 

prezinte Regulamentul subalternilor din serviciul pe care-l conduc. 

Art. 35. Modificarea sau completarea Regulamentului se face ori de câte ori este nevoie. 

Art. 36. Urmare a aprobării Regulamentului, compartimentul Resurse umane va actualiza fişele 

fiecărui post. 

Art. 37. Prezentul Regulament se completează cu prevederile legale din domeniile de activitate 

specifice. 

Art. 38. Prezentul Regulament se aplică de la data aprobării lui de către Consiliul Judeţean Alba. 

 

                             CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU    
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale  

Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 martie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale 

Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a 

Statului de funcţii ale Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia; 

- raportul de specialitate nr. 5266 din 16 martie 2018 al Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului județean Alba; 

  - solicitarea nr. 133/12 ianuarie 2018 a Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 832/16 ianuarie 2018. 

  Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică i 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. a și 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 13 alin. 2 din Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice,  republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

- art. 19 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri public, 

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 modificarea art. 29 alin. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 34/1 

februarie 2018, după cum urmează: 

„(2) Se aprobă un număr de 87 posturi pentru Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia” 

Art. 2. Se aprobă modificarea Organigramei Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, urmând să 

aibă structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, 

urmând să aibă structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 4. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 317/19 octombrie 2017 şi anexa nr. 1 a 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 302/28 septembrie 2017 își încetează aplicabilitatea la data 

intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului județean Alba și al Managerului Muzeului Naţional al Unirii Alba 

Iulia 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, Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, 

Administratorului public al Judeţului Alba, Direcţiei juridică şi relaţii publice şi Biroului resurse umane din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.   

         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

Nr. 77 

Alba Iulia, 28 martie 2018 
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           Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Alba 

              nr.  77 din 28 martie 2018 

 

ORGANIGRAMA MUZEULUI NAŢIONAL AL UNIRII ALBA IULIA 
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RI 

DIN CARE: 

CONDUCE

RE 
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IT. 

DESER
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 PREŞEDINTE,                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ 

                            Ion DUMITREL                                                                              SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                                                                                                                                Vasile BUMBU 
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Anexa nr. 2 la Hotărârea 

 Consiliului Județean Alba nr. 77/28 martie 2018 

 

 

 

 

STAT DE FUNCȚII 

AL MUZEULUI NAȚIONAL AL UNIRII ALBA IULIA 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea funcţiei 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

 CONDUCERE   

1-2 Director general adjunct grad II S 2 

3 Contabil şef grad II S 1 

SECŢIA ARHEOLOGIE – CERCETARE 

4 Şef secţie grad II S 1 

5 Cercetător ştiinţific I S 1 

6 Cercetător ştiinţific II S 1 

7-13 Arheolog gradul IA S 7 

14-15 Arheolog gradul I S 2 

16 Desenator artistic treapta IA M 1 

17 Fotograf treapta IA M 1 

CERCETARE ARHEOLOGICĂ PREVENTIVĂ
*
 

18 Arheolog gradul II  S 1
*
 

SECŢIA ISTORIE – MUZEOLOGIE, BIBLIOTECĂ ŞI DOCUMENTARE 

19 Şef secţie grad II S 1 

20-23 Muzeograf gradul IA S 4 

24-25 Muzeograf gradul I S 2 

26 Muzeograf gradul II S 1 

27 Conservator debutant S 1 

28-29 Bibliotecar gradul IA S 2 

30 Arhivist gradul IA S 1 

SECŢIA MUSEIKON 

31 Şef secţie grad II S 1 

32-33 Muzeograf gradul IA S 2 

34 Conservator gradul II S 1 

35 Restaurator gradul IA S 1 

36 Restaurator gradul I S 1 

37 Muncitor calificat I M 1 

38-39 Supraveghetor muzeu ŞG/M 2 

CENTRUL NAŢIONAL DE CONSERVARE – RESTAURARE CARTE VECHE 

40 Şef secţie grad II S 1 

41-45 Restaurator gradul IA S 5 

46 Restaurator gradul II S 1 

47-48 Restaurator treapta IA M 2 

49-50 Conservator gradul IA S 2 

51 Conservator gradul I SSD 1 

52 Chimist  S 1 

SECŢIA RELAŢII PUBLICE ŞI MARKETING CULTURAL 

53 Şef secţie grad II S 1 

54 Traducător gradul I S 1 

55 Sociolog principal S 1 

56 Informatician gradul I SSD 1 
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57 Analist (programator) ajutor IA M 1 

58 Referent  treapta I M 1 

59 Arheolog gradul IA S 1 

SUPRAVEGHERE ŞI GESTIUNE PATRIMONIU 

60-66 Supraveghetor muzeu ŞG/M 7 

PAZĂ 

67-71 Paznic  G/M 5 

FINANCIAR - CONTABILITATE 

72 -73 Economist gradul II S 2 

74 Casier  M 1 

75 Funcţionar  M 1 

76 Inspector de specialitate gradul II S 1 

77 Inspector de specialitate gradul III S 1 

78 Referent IA M 1 

ADMINISTRATIV, SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA MUNCII, P.S.I. 

79 Administrator I M 1 

80 Şofer I M 1 

81 Muncitor calificat I (Electrician) M 1 

82 Muncitor calificat I (Lăcătuş) M 1 

83 Muncitor calificat II (Instalator ) Şc.prof. 1 

84 Curier  ŞG 1 

JURIDIC,  RESURSE UMANE ȘI ACHIZIȚII PUBLICE 

85 Consilier juridic gradul IA S 1 

86 Inspector de specialitate gradul II S 1 

AUDIT PUBLIC INTERN 

87 Auditor gradul I S 1 

 TOTAL  87 

* Postul din cadrul compartimentului cercetare arheologică preventivă va fi ocupat pe perioadă 

determinată (pe perioada derulării contractelor). 

 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statului de funcții  

al Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 martie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Teatrului de Păpuși 

„Prichindel” Alba Iulia; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al 

Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia; 

- raportul de specialitate nr. 5226 din 16 martie 2018 al Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului județean Alba; 

  - solicitarea nr. 359 din 15 martie 2018 a Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, înregistrată 

cu nr. 5187 din 15 martie 2018 la registratura Consiliului Județean Alba. 

  Ținând cont de: 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. a şi art. 91 alin. 2 lit. c din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 19, art. 31 alin. 2, art. 31 alin. 4 şi art. 36 alin. 1 şi alin. 2 din Legea cadru nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 45
1
 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 

vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor 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. 97 şi art. 115 alin.1 lit. c  din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcții al Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, 

urmând să aibă structura prevăzută în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2 Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 48 din 23 februarie 2017  își 

încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și al Managerului Teatrului de Păpuși „Prichindel” 

Alba Iulia 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 

Judeţului Alba, Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Administratorului public al Judeţului Alba, 

Direcţiei juridică şi relații publice şi Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

Nr. 78 

Alba Iulia, 28 martie 2018 
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Anexa la Hotărârea 

 Consiliului Județean Alba nr. 78/28 martie 2018 

 

 

STAT DE FUNCȚII 

AL TEATRULUI DE PĂPUȘI „PRICHINDEL” ALBA IULIA 

 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea funcției 

Nivelul 

studiilor 

Număr 

posturi 

1 Contabil șef grad II S 1 

 SERVICIUL ARTISTIC-SCENA  1 

2 Șef  serviciu artistic-scena grad II  S 1 

 COMPARTIMENTUL ARTISTIC  8 

3-6 Actor teatru/ mânuitor păpuși – marionete gradul I                                                 S 4 

7-8 Actor teatru/ mânuitor păpuși – marionete gradul II S 2 

9-10 Actor teatru/ mânuitor păpuși – marionete debutant
 

S 2 

 COMPARTIMENTUL SCENA  6 

11 Regizor scena (culise) gradul I S 1 

12 Operator lumini gradul IA 
*) 

S 1 

13 Maestru lumini treapta I  1 

14 Maestru sunet treapta I  1 

15-16 Muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole  sau concerte treapta  I M;G 2 

 
COMPARTIMENTUL PRODUCŢIE, APROVIZIONARE, 

ADMINISTRATIV  
5 

17 - 18 Muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole  sau concerte treapta  I M;G 2 

19 Muncitor calificat  I M;G 1 

20 Plasator sala 
 

1 

21 Referent I M 1 

 COMPARTIMENT MARKETING CULTURAL  4 

22 Secretar literar gradul IA S 1 

23-24 Impresar artistic gradul I S 2 

25 Referent de specialitate gradul III  S 1 

 
COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABILITATE,  

RESURSE UMANE, JURIDIC 
 3 

26 Inspector de specialitate gradul I S 1 

27 Referent de specialitate gradul I S 1 

28 Consilier juridic gradul II S 1 

T O T A L 28 
 

*
În cazul în care persoanele, pentru care s-a primit aprobarea nominală de la Ministerul Culturii şi Identităţii 

Naţionale pentru a ocupa funcţie corespunzătoare nivelului de studii superioare, nu mai îndeplinesc criteriile stabilite 

prin Ordinul ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2883/2017, Teatrul de Păpuşi „Prichindel Alba Iulia” va 

solicita, în acest sens, modificarea statului de funcţii. Funcţia de bază este maestru lumini treapta I. 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al  Judeţului Alba, bugetului creditelor 

interne,  bugetului fondurilor externe nerambursabile şi bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2017 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 martie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al Judeţului 

Alba, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi bugetelor instituţiilor 

publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2017; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale 

bugetului local al Judeţului Alba, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile 

şi bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 

2017; 

  - raportul de specialitate nr. 5304 din 19 martie 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, 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. 3 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 57 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si 

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 contul de execuţie al bugetului local al Judeţului Alba, pe anul 2017, conform 

anexei nr. 1- parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă contul de execuţie al bugetului creditelor interne, pe anul 2017, conform anexei 

nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 

2017, conform anexei nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Se aprobă contul de execuţie al bugetelor instituţiilor publice si activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2017, conform anexei nr. 4 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

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

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

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului  

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

Nr. 79 

Alba Iulia, 28 martie 2018  
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Anexa nr. 1 la Hotărârea 

           Consiliului Județean Alba nr. 79/28 martie 2018 

 

 

 

 

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI LOCAL AL JUDEŢULUI ALBA 

PE ANUL 2017 

 

 

     

 
lei 

DENUMIRE INDICATORI 
Prevederi          

iniţiale 

Prevederi 

definitive 

Execuţie la 

31.12.2017 

0001 02 VENITURI TOTAL:  234.500.210 273.310.330 310.321.778 

Venituri curente (I+II) 159.978.000 180.055.000 181.472.896 

I. Venituri fiscale (1+2): 157.925.000 177.923.620 179.467.257 

1.  Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital de 

la persoane fizice, din care : 

67.200.000 68.341.000 72.006.738 

a) cote și sume defalcate din impozitul pe venit 67.200.000 68.341.000 72.006.738 

2. Impozite și taxe pe bunuri și servicii 90.725.000 109.582.620 107.460.519 

a)  sume defalcate din TVA 88.925.000 107.839.000 105.459.323 

b) taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării 

bunurilor sau pe desfășurarea de activități 

1.800.000 1.743.620 2.001.196 

   II. Venituri nefiscale (1+2): 2.053.000 2.131.380 2.005.639 

1. Venituri din proprietate 460.000 481.380 271.817 

2. Vânzări de bunuri și servicii  1.593.000 1.650.000 1.733.822 

Venituri din capital: 0 0 227 

1. Venituri din valorificarea unor bunuri 0 0 227 

 Subvenții : 66.887.960 73.104.430 81.308.475 

 Subvenții de la bugetul de stat 66.887.960 73.104.430 81.308.475 

Sume primite de la UE/alți donatori în contul 

plăților efectuate și prefinanțări 

0 0 -852.661 

Sume primite de la UE/alți donatori în contul 

plățior efectuate și prefinanțări aferente cadrului 

financiar 2014-2020 

7.634.250 20.150.900 48.392.841 

50.02 CHELTUIELI TOTAL : 259.471.980 303.386.830 223.110.004 

51.02 Autorități publice și acțiuni externe: 30.307.960 32.572.460 16.611.097 

Autorități executive 30.307.960 32.572.460 16.611.097 

54.02 Alte servicii publice generale: 2.785.000 3.686.000 3.144.718 

Servicii publice comunitare de evidență a 

persoanelor 1.276.000 1.376.000 1.234.578 

 Alte servicii publice generale  1.509.000 2.310.000 1.910.140 

55.02 Tranzacții privind datoria publică și 

împrumuturi 4.200.000 4.061.050 1.375.941 

60.02 Apărare: 508.000 508.000 265.797 

Apărare națională 508.000 508.000 265.797 

61.02 Ordine publică și siguranță națională 620.000 437.000 296.038 

Protecția civilă și protecția contra incendiilor 620.000 437.000 296.038 

65.02 Învățământ : 19.292.700 21.574.700 17.580.596 

Învățământ primar 7.606.000 8.843.000 5.562.554 

Învățământ special 11.646.700 12.721.700 12.008.042 

Alte cheltuieli în domeniul învățământului 40.000 10.000 10.000 

66.02 Sănătate : 8.928.000 17.599.000 6.185.868 
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Spitale generale 8.928.000 17.599.000 6.185.868 

67.02 Cultură, recreere și religie: 36.207.700 40.776.920 36.309.404 

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale 1.993.000 1.993.000 1.864.524 

Muzee 3.695.000 4.308.950 3.663.629 

Instituții publice de spectacole și concerte 3.154.000 3.154.000 1.957.664 

Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice 3.000.000 4.000.000 4.000.000 

Servicii recreative și sportive 500.000 3.000.000 1.961.152 

Servicii religioase 17.524.700 17.524.700 17.352.288 

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și 

religiei 6.341.000 6.796.270 

5.510.147 

68.02 Asigurări și asistență socială: 117.891.000 137.026.000 114.965.281 

Asistență socială în caz de invaliditate 0 106.865.000 92.052.013 

Asistență socială pentru familie și copii 117.891.000 30.161.000 22.913.268 

70.02 Servicii și dezvoltare publică, locuințe, 

mediu și ape 1.000.000 1.000.000 0 

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și 

dezvoltării comunale 1.000.000 1.000.000 0 

74.02 Protecția mediului: 20.708.300 22.458.300 13.766.743 

Reducerea și controlul poluării 231.000 231.000 15.493 

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor 20.477.300 22.227.300 13.751.250 

80.02 Acțiuni generale  economice 135.000 135.000 127.915 

Programe de dezvoltare regională și socială 135.000 135.000 127.915 

84.02 Transporturi 16.188.320 21.121.970 12.215.451 

Drumuri și poduri 16.181.320 21.114.970 12.210.476 

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 7.000 7.000 4.975 

87.02 Alte acțiuni economice 700.000 430.430 265.155 

Turism 600.000 290.430 126.062 

Alte acțiuni economice 100.000 140.000 139.093 

98.02 Excedent     87.211.774 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 
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Anexa nr. 2 la Hotărârea 

           Consiliului Județean Alba nr. 79/28 martie 2018 

 

 

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI  

CREDITELOR INTERNE PE ANUL 2017 

 

    

   lei  

DENUMIRE INDICATORI Prevederi          

iniţiale 

Prevederi 

definitive 

Execuţie la 

31.12.2017 

50.07 CREDITE INTERNE : 661.840 0 0 

74.07 Protecţia mediului 661.840 0 0 

Salubritate și gestiunea deșeurilor 661.840 0 0 

Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor 661.840 0 0 

 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

 

Anexa nr. 3 la Hotărârea 

           Consiliului Județean Alba nr. 79/28 martie 2018 

 

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE 

PE ANUL 2017 

        lei  

DENUMIRE INDICATORI 
Prevederi          

iniţiale 

Prevederi 

definitive 

Execuţie la 

31.12.2017 

0001  08 VENITURI TOTAL: 4.432.420 5.562.420 3.641.418 

Venituri curente 689.300 1.819.300 1.294.802 

Venituri nefiscale  689.300 1.819.300 1.294.802 

Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 689.300 1.819.300 1.294.802 

 Subvenţii 561.470 561.470 351.993 

Subvenţii de la bugetul de stat 561.470 561.470 351.993 

Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor 

efectuate și prefinanțări 
3.181.650 3.181.650 1.994.623 

50.08 CHELTUIELI TOTAL : 4.432.420 5.562.420 3.641.418 

67.08 Cultură, recreere și religie: 4.373.420 5.503.420 3.641.409 

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei 4.373.420 5.503.420 3.641.409 

70.08 Locuințe, servicii și dezvoltare publică 59.000 59.000 9 

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și 

dezvoltării comunale 59.000 59.000 9 

 

 

 

                CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 
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Anexa nr. 4 la Hotărârea 

           Consiliului Județean Alba nr. 79/28 martie 2018 

 

 

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR 

FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2017 

     lei  

DENUMIRE INDICATORI 
Prevederi          

iniţiale 

Prevederi 

definitive 

Execuţie la 

31.12.2017 

0001 10 VENITURI TOTAL :  160.446.800 178.836.850 155.765.109 

Venituri curente 109.122.040 113.945.700 104.708.136 

Venituri nefiscale (1+2+3+4+5) : 109.122.040 113.945.700 104.708.136 

1. Venituri din proprietate 100.000 163.000 141.541 

2. Venituri din prestări servicii și alte activități 108.792.040 113.423.730 104.238.465 

3. Amenzi, penalități și confiscări 0 4.000 4.419 

4. Diverse venituri 0 124.470 93.211 

5. Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 230.000 230.500 230.500 

Venituri din capital 8.400 37.750 37.968 

Venituri din valorificarea unor bunuri 8.400 37.750 37.968 

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate 109.470 109.470 0 

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru 

efectuarea de cheltuieli 

109.470 109.470 0 

 Subvenţii : 51.206.890 64.743.930 51.027.691 

Subvenţii de la alte administraţii  51.206.890 64.743.930 51.027.691 

Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor 

efectuate și prefinanțări 

0 0 -8.686 

50.10 CHELTUIELI TOTAL : 160.446.800 178.836.850 154.806.893 

51.10 Autorități publice și acțiuni externe : 0 0 -11.739 

Autorități executive  0 0 -11.739 

54.10 Alte servicii publice generale : 1.336.600 1.436.600 1.257.585 

Servicii publice comunitare de evidență persoanelor 1.336.600 1.436.600 1.257.585 

55.10 Tranzacţii privind datoria publică şi 

împrumuturi 96.000 96.000 53.613 

66.10 Sănătate : 145.216.730 162.338.360 141.174.003 

Spitale generale 145.216.730 162.338.360 141.174.003 

67.10 Cultură, recreere şi religie : 12.617.470 13.625.890 11.164.912 

Muzee 4.956.800 5.687.220 4.740.649 

Instituții publice de spectacole și concerte 3.215.670 3.274.170 2.090.516 

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei 
4.445.000 4.664.500 4.333.747 

87.10 Alte acţiuni economice 
1.180.000 1.340.000 1.168.519 

Alte acțiuni economice 
1.180.000 1.340.000 

1.168.519 

 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea modificării  traseului și lungimii  

drumului județean DJ 107 U: DJ 107 A - Băcăinţi - Ceru Băcăinţi - Dumbrăviţa - Cucuta - Bolovăneşti 

- Valea Mare - Bulbuc (DC 60) 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 martie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea modificării  traseului și lungimii drumului județean 

DJ 107U: DJ 107 A - Băcăinţi - Ceru Băcăinţi - Dumbrăviţa - Cucuta - Bolovăneşti - Valea Mare - Bulbuc 

(DC 60); 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea modificării  traseului și 

lungimii drumului județean DJ 107U: DJ 107 A - Băcăinţi - Ceru Băcăinţi - Dumbrăviţa - Cucuta - 

Bolovăneşti - Valea Mare - Bulbuc (DC 60); 

- raportul de specialitate nr. 5436 din 20 martie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului  din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 348/13 martie 2017 a Consiliului Local al Comunei Ceru Băcăinți, înregistrată la 

registratura Consiliul Județean Alba cu nr. 5090/14 martie 2017 

  Luând în considerare prevederile Hotărârii  Consiliului Local Ceru Băcăinți nr. 10/2018 privind 

încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru aprobarea încadrării unui tronson din 

drumului județean DJ 107U din categoria funcțională de drum de interes județean în categoria funcțională 

de drum de interes local – drum comunal și aprobarea transmiterii acestuia din domeniul public al 

Județului Alba și din administrarea Consiliului Județean Alba  în domeniul public al comunei Ceru 

Băcăinți și administrarea Consiliului Local Ceru Băcăinți. 

  Ținând cont 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. 9 alin. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 7, art. 8 și art. 12 alin. 2 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; 

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 declasarea tronsonului din drumul județean DJ 107U: DJ 107 A - Băcăinţi - Ceru 

Băcăinţi - Dumbrăviţa - Cucuta - Bolovăneşti - Valea Mare - Bulbuc (DC 60), situat administrativ în 

comuna Ceru Băcăinți, județul Alba, în lungime de 4,00 km, din categoria funcţională de drum de interes 

județean în drum de interes local – drum comunal, cu indicativul DC 61, și transmiterea acestuia din 

domeniul public al Județului Alba și din administrarea Consiliului Județean Alba în domeniul public al 

Comunei Ceru Băcăinți și în administrarea Consiliului Local Ceru Băcăinți, conform anexei nr. 1 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă modificarea traseului și lungimii drumul județean DJ 107U: DJ 107 A - Băcăinţi - 

Ceru Băcăinţi - Dumbrăviţa - Cucuta - Bolovăneşti - Valea Mare - Bulbuc (DC 60), traseul devenind DJ 

107U: Băcăinţi (DJ 107 A) - Ceru Băcăinţi (DC 61), în lungime de 7,00 km, conform anexei nr. 2 - parte 
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integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Poziția cu nr. crt. 57 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului 

Alba se va modifica conform anexei nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Direcția dezvoltare si bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba va opera modificările corespunzătoare în evidenţa contabilă a UAT Județul Alba. 

Art. 5. Predarea-preluarea bunului imobil, menţionat în anexa nr. 1,  se face pe bază de protocol 

încheiat între cele două unități administrativ teritoriale. 

Art. 6. 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. 7. 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, Consiliului local al comunei Ceru Băcăinți, 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. 80 

Alba Iulia, 28 martie 2018 
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Anexa nr. 1  la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 80/28 martie 2018 

 

 

 

Datele de identificare ale drumului județean  

DJ 107 U: DJ 107 A - Băcăinţi - Ceru Băcăinţi - Dumbrăviţa - Cucuta - Bolovăneşti 

 - Valea Mare - Bulbuc  (DC 60) 

 

 

 

Situaţia actuală Situaţia propusă 

Indicativ 
Denumirea 

drumului 

Poziţie kilometrică 
Lungime 

km 
Indicativ propus 

Denumirea 

drumului 

Poziţie kilometrică  

Origine Destinaţie Origine Destinație 
Lungime 

km 

DJ 107 U: DJ 

107A - Băcăinţi 

- Ceru Băcăinţi - 

Dumbrăviţa - 

Cucuta - 

Bolovăneşti - 

Valea Mare - 

Bulbuc 

 (DC 60) 

Drum 

judeţean 

DJ 107A 

0+000 

Ceru 

Băcăinți 

DC 60 

13+280 

13,280 

DJ 107 U: Băcăinţi 

(DJ 107A) - Ceru 

Băcăinţi - 

Drum 

județean 

Băcăinți (DJ 

107A) 0+000 

Ceru 

Băcăinți 

7+000 

7,000 

DC 61 
Drum 

comunal 

Ceru Băcăinți 

7+000 

Valea Mare 

11+000 
4,000 

- 
Proprietăţi 

private 

Valea Mare 

11+000 

Intersecție 

DC 60 

13+280 

2,800 

 

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

 

   Preşedinte:     Secretar:      Membri: 

   Ion DUMITREL     Vasile BUMBU     Voichița Maria COMAN  

                 Marian Florin AITAI  

                 Ioan BODEA  

                         Liliana NEGRUȚ



 

 

i 
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Anexa nr. 2  la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 80/28 martie 2018 

 

 

 

 

 

 

Datele de identificare ale drumului județean  

DJ 107 U: Băcăinţi (DJ 107 A) - Ceru Băcăinţi (DC 61) 

 

 

 

 

Denumirea 

drumului 
Traseul drumului 

Poziţia kilometrică Lungimea 

reală 

-km- Origine Destinaţie 

DJ 107 U 
DJ 107 U: Băcăinţi (DJ 107 A) - Ceru 

Băcăinţi (DC 61) 
0+000 7+000 7,000 

 

 

 

 

 

Comisia specială de inventariere a bunurilor  

care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Alba: 

 

 

Preşedinte:   Secretar:    Membri: 

Ion DUMITREL   Vasile BUMBU   Voichița Maria COMAN  

         Marian Florin AITAI  

         Ioan BODEA  

         Liliana NEGRUȚ 
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Anexa nr. 3  la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 80/28 martie 2018 

 

 

 

 

Datele de identificare ale ale bunului imobil,  

drum județean DJ 107 U: Băcăinţi (DJ 107 A) - Ceru Băcăinți (DC 61)  

care se cuprinde la poziția cu nr. crt. 57 

din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului 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 

0 1 2 3 4 5 6 

 

57 

 

1.3.7.2. 

DJ 107 U: 

Băcăinţi (DJ 107 

A) - Ceru 

Băcăinți (DC 61) 

- Poz. km: 0+000 - 

7+000 

- Lungimea: 11,750 

km 

2000 

 

823.785,41 Domeniul public 

al judeţului Alba 

 

 

 

Comisia specială de inventariere a bunurilor  

care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Alba: 

 

 

Preşedinte:   Secretar:    Membri: 

Ion DUMITREL   Vasile BUMBU   Voichița Maria COMAN  

         Marian Florin AITAI  

         Ioan BODEA  

         Liliana NEGRUȚ 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea componenței comisiilor de evaluare a managementului pe anul 2017, la Teatrul de 

Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Biblioteca Județeană „Lucian 

Blaga” Alba şi Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba Iulia,  

 precum şi a secretariatelor acestora 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 martie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței comisiilor de evaluare a managementului pe 

anul 2017, la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Biblioteca 

Județeană „Lucian Blaga” Alba şi Centrul de Cultură „Augustin Bena”  Alba Iulia, precum și a 

secretariatelor acestora; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței comisiilor de 

evaluare a managementului pe anul 2017, la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al 

Unirii Alba Iulia, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba şi Centrul de Cultură „Augustin Bena”  Alba 

Iulia, precum și a secretariatelor acestora; 

- raportul de specialitate nr. 5444 din 20 martie 2018 al Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 488/6 martie 2018 a Teatrului Pentru Copii „Arlechino” Braşov, înregistrată cu nr. 

4977 din 13 martie 2018 la registratura Consiliului Județean Alba, cu privirea la desemnarea doamnei 

Mihaela SOLODEANU – manager – în Comisia de evaluare a managementului la Teatrul de Păpuşi 

„Prichindel” Alba Iulia; 

- adresa nr. 780/7 martie  2018 a Muzeului Naţional Brukenthal Sibiu, înregistrată cu nr. 4575 din 

7 martie 2018 la registratura Consiliului Județean Alba, cu privirea la desemnarea domnului Dorin BARBU 

– şef secţie – în Comisia de evaluare a managementului la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia; 

- adresa nr. 545/19 martie 2018 a Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” Cluj – Napoca, 

înregistrată cu nr. 5407 din 19 martie 2018 la registratura Consiliului Județean Alba, cu privirea la 

desemnarea domnului Valentin ȘERDAN-ORGA – director general – în Comisia de evaluare a 

managementului la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba; 

- adresa nr. 619/1 martie 2018 a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj – Napoca, cu 

privirea la desemnarea doamnei Diana BARB – lect. univ. drd. – în Comisia de evaluare a managementului 

la Centrul de Cultură „Augustin Bena”  Alba Iulia; 

  - adresa nr. 219/01.03.2018 a Direcţiei Judeţene Pentru Cultură Alba, înregistrată cu nr. 4085 din 1 

martie 2018 la registratura Consiliului Județean Alba, cu privirea la desemnarea domnului Matei 

DRÎMBĂREAN – director executiv – în Comisia de evaluare a managementului la Teatrul de Păpuşi 

„Prichindel” Alba Iulia, Comisia de evaluare a managementului la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, 

Comisia de evaluare a managementului la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba şi Comisia de 

evaluare a managementului la Centrul de Cultură „Augustin Bena”  Alba Iulia. 

  Ținând cont de: 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. a și art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 38 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 5 și art. 10 din Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării 

managementului aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a 

Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al 

caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al 

contractului de management. 

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 
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HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se înființează Comisia de evaluare a managementului pe anul 2017, la Teatrul de Păpuşi 

„Prichindel” Alba Iulia, în următoarea componenţă: 

Ioan BODEA                         - director executiv - Direcţia gestionarea patrimoniului din  

    cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean  

    Alba, în calitate de reprezentant al autorității;  

Mihaela SOLOCEANU - manager - Teatrul de Copii „Arlechino” Brașov, în calitate  

    de  specialist; 

Matei DRÎMBĂREAN - director executiv - Direcția Județeană pentru Cultură și  

    Patrimoniu Cultural Național Alba, în calitate de  specialist. 

 Art. 2.  Se înființează secretariatul Comisiei de evaluare a managementului pe anul 2017, la 

Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, în următoarea componenţă: 

Anca POJAR              - consilier principal, reprezentant compartiment de  

    specialitate;   

Liliana NEGRUŢ       - director executiv, reprezentant compartiment juridic; 

Marian Florin AITAI - director executiv, reprezentant compartiment financiar;   

Horațiu Zaharia SUCIU - șef birou, reprezentant compartiment resurse umane. 

Art. 3. Se înființează Comisia de evaluare a managementului pe anul 2017, la Muzeul Național 

al Unirii Alba Iulia, în următoarea componenţă: 

Dan Mihai POPESCU - administrator public al Județului Alba, în calitate de 

    reprezentant al autorității;   

Matei DRÎMBĂREAN - director executiv - Direcția Județeană pentru Cultură și  

    Patrimoniu Cultural Național Alba, în calitate de  specialist; 

Dorin BARBU             - şef secţie - Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu, în calitate  

    de  specialist. 

 Art. 4. Se înființează secretariatul Comisiei de evaluare a managementului pe anul 2017, la 

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, în următoarea componenţă: 

Alina FRĂŢILĂ  - inspector superior, reprezentant compartiment de  

    specialitate;   

Romana Maria RUSU - şef serviciu, reprezentant compartiment juridic; 

Marian Florin AITAI - director executiv, reprezentant compartiment financiar;   

Horațiu Zaharia SUCIU - șef birou, reprezentant compartiment resurse umane. 

 Art. 5. Se înființează Comisia de evaluare a managementului pe anul 2017, la Biblioteca 

Județeană „Lucian Blaga” Alba, în următoarea componență: 

Dan Mihai POPESCU - administrator public al Județului Alba, în calitate de 

    reprezentant al autorității;   

Matei DRÎMBĂREAN - director executiv - Direcția Județeană pentru Cultură și  

    Patrimoniu Cultural Național Alba, în calitate de  specialist; 

Valentin ȘERDAN-ORGA - director general - Biblioteca Centrală Universitară „Lucian  

    - Blaga” Cluj – Napoca, în calitate de  specialist. 

Art. 6. Se înființează secretariatul Comisiei de evaluare a managementului pe anul 2017, la 

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba,  în următoarea componență: 

Aurora Petronela LUCA - consilier superior, reprezentant compartiment de  

    specialitate;   

Gabriel Ioan VASIU - consilier juridic, reprezentant compartiment juridic; 

Marian Florin AITAI - director executiv, reprezentant compartiment financiar;   

Horațiu Zaharia SUCIU - șef birou, reprezentant compartiment resurse umane. 

Art. 7. Se înființează Comisia de evaluare a managementului pe anul 2017, la Centrul de 

Cultură „Augustin Bena”  Alba Iulia, în următoarea componență: 

Dan Mihai POPESCU - administrator public al Județului Alba, în calitate de 

    reprezentant al autorității;   

Matei DRÎMBĂREAN - director executiv - Direcția Județeană pentru Cultură și  

    Patrimoniu Cultural Național Alba, în calitate de  specialist; 

Diana BARB                  - lect. univ. drd. – Academia de Muzică „ Gheorghe Dima”  

    Cluj Napoca, în calitate de specialist. 

 

Art. 8. Se înființează secretariatul Comisiei de evaluare a managementului pe anul 2017, la 

Centrul de Cultură „Augustin Bena”  Alba Iulia, în următoarea componență: 

Pompilia Luminiţa CAŢAROS - consilier superior, reprezentant compartiment de  
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    specialitate;  

Angela RUSU                - consilier juridic, reprezentant compartiment juridic;  

Marian Florin AITAI - director executiv, reprezentant compartiment financiar;   

Horațiu Zaharia SUCIU - șef birou, reprezentant compartiment resurse umane. 

 Art. 9. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce 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, persoanelor nominalizate, Administratorului 

public al Judeţului Alba, Direcţiei juridică şi relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului şi Biroului 

resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 81 

Alba Iulia, 28 martie 2018 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Acordul de parteneriat  

încheiat între  Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Municipiul Alba Iulia, prin Consiliul 

local al municipiului Alba Iulia, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 111 din 16 

martie 2017,  privind darea în folosință, cu titlu gratuit, a instalației portabile pentru determinarea 

sarcinii pe axă la vehicule rutiere 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 martie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Acordul de parteneriat încheiat 

între  Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Municipiul Alba Iulia, prin Consiliul local al 

municipiului Alba Iulia, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 111 din 16 martie 2017,  

privind darea în folosință, cu titlu gratuit, a instalației portabile pentru determinarea sarcinii pe axă la 

vehicule rutiere; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Acordul 

de parteneriat încheiat între  Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Municipiul Alba Iulia, prin 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 111 din 16 

martie 2017,  privind darea în folosință, cu titlu gratuit, a instalației portabile pentru determinarea sarcinii 

pe axă la vehicule rutiere; 

- raportul de specialitate nr. 5501/20 martie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului, din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare: 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 47/23 februarie 2017 cu privire la aprobarea instituirii 

unei restricții temporare, parțiale, de circulație pe un sector al drumului județean DJ 107H: Coșlariu Nou 

- Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Șard - Gara Șard Ighiu (DN 74); 

 - Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 111 din 16 martie 2017 privind darea în folosință, cu 

titlu gratuit, a instalației portabile pentru determinarea sarcinii pe axă la vehicule rutiere 

  - adresa nr. 26222/15 martie 2018 a Primăriei Municipiului Alba Iulia, înregistrată la registratura 

Consiliului Judeţean Alba cu nr. 5182/15 martie 2018; 

  Ținând cont 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 și art. 91 alin. 6 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 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 Actul adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat încheiat între  Judeţul Alba prin 

Consiliul Judeţean Alba şi Municipiul Alba Iulia, prin Consiliul local al municipiului Alba Iulia, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 111 din 16 martie 2017,  privind darea în folosință, 

cu titlu gratuit, a instalației portabile pentru determinarea sarcinii pe axă la vehicule rutiere, conform 

anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea patrimoniului 

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 

Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției gestionarea patrimoniului din aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Alba și municipiului Alba Iulia. 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

Nr. 82 

Alba Iulia, 28 martie 2018  

http://www.cjalba.ro/
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Anexa nr. 1 la Hotărârea 

           Consiliului Județean Alba nr. 82/28 martie 2018 

România                                                                                                    România  

Judeţul Alba                                                                                             Municipiul Alba Iulia 

Consiliul Judeţean                                                                                    Consiliul Local  

Nr……..….….                                                                                            Nr ……………. 

ACT ADIȚIONAL NR. 1 

la Acordul de parteneriat încheiat între  Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Municipiul Alba 

Iulia, prin Consiliul local al municipiului Alba Iulia, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba 

nr. 111 din 16 martie 2017,  privind darea în folosință, cu titlu gratuit, a instalației portabile pentru 

determinarea sarcinii pe axă la vehicule rutiere 

 

  Părţile  

 UAT JUDEŢUL ALBA, prin CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba 

Iulia, Piaţa Ion.I.C. Brătianu, nr. 1, Județul Alba, telefon 0258/813380, fax 0258/813325, cod fiscal 

4562583, reprezentat prin domnul preşedinte Ion Dumitrel 

şi  

 MUNICIPIUL ALBA IULIA, prin CONSILIUL LOCAL ALBA IULIA,  cu sediul în 

municipiul Alba Iulia, Calea Moților, nr. 5A, județul Alba, reprezentat prin domnul primar Mircea Hava 

 au convenit asupra încheierii prezentului Act adițional în următoarele condiţii:  

 Prin prezentul Act adițional părțile au convenit, de comun acord, la prelungirea Acordului de 

parteneriat aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 111 din 16 martie 2017, potrivit art. 2 

„Durata contractului”din Acordul de parteneriat 

 1. „Se prelungește durata Acordului de parteneriat cu încă 1 (un) an, începând cu data de 

30.03.2018, pentru aparatul pentru cântărit cu funcționare neautomată pentru cântărire pe osie în regim 

static tip: WE-PCA 200 3934 - prin E.C.A.T.R 1.1.” 

 2. Toate celelalte clauze ale Acordului de parteneriat aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Alba nr.111 din 16 martie 2017, rămân neschimbate. 

       UAT Județul Alba, prin  Municipiul Alba Iulia 

                  Consiliul Județean Alba                                             prin Consiliul Local                                                                                                                                                                

 

              PREŞEDINTE,                                                                    PRIMAR, 

                       Ion Dumitrel                                                                    Mircea Hava 

                
                    Vicepreședinte, 

                Alin Florin Cucui 

 

                Director executiv,           Director tehnic,  

      Direcția dezvoltare și bugete                                                            Silvia Moldovan 

                  Aitai Marian  

                       

            Director executiv,                                                                       Director economic, 

Direcția Gestionarea Patrimoniului                                                            Țîr Teofila 

       Ioan Bodea   
                     

 Director executiv,                                                                        Director executiv, 

Direcția Juridică și Relații Publice                                                      Rângheț Georgeta 

     Liliana Negruț 

 

         CFP             CFP 

 

                Avizat,                                                                                                Avizat,  

        Consilier Juridic                                                                                 Consilier Juridic                                                                                                                                                                                  

         Ana Maria Toma 

           Întocmit, 

     Cristea Monica 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Ocna Mureş - Găbud, operatorului de 

transport rutier Andra & Alina Transport SRL 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 martie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Ocna Mureş - 

Găbud, operatorului de transport rutier Andra & Alina Transport SRL; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu 

pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe 

traseul Ocna Mureş - Găbud, operatorului de transport rutier Andra & Alina Transport SRL; 

- raportul de specialitate nr. 5559 din 21 martie 2018 al Compartimentului Autoritatea Județeană 

de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier Andra & Alina Transport SRL privind eliberarea unei 

licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, pe traseul Ocna Mureş - Găbud, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 

5449/20 martie 2018;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 678/20 martie 2018, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier Andra & Alina Transport SRL în 

vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Ocna Mureş - Găbud;  

Ținând cont de prevederile: 

  - Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie 2017 privind aprobarea Regulamentului 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în judeţul Alba; 

  Ținând cont de: 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. d și art. 91 alin. 5 lit. a  pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public 

local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 

aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, 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 atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 29 martie 2018 - 18 martie 2019, pe 

traseul Ocna Mureş - Găbud, operatorului de transport rutier Andra & Alina Transport SRL, cod de 

înregistrare fiscală RO22280866, cu sediul în localitatea Unirea, str. Traian,  nr. 732, judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu  și caietul de 

sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier  Andra & Alina Transport SRL a 

documentului de plată a tarifului de eliberare. 
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Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport 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, operatorului de transport rutier Andra & Alina 

Transport SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 83 

Alba Iulia, 28 martie 2018 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea preluării temporare în administrarea  

Consiliului Județean Alba a  bunului imobil – teren, situat administrativ  

în comuna Galda de Jos, categoria de folosinţă „drum”, în vederea reabilitării 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 martie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea preluării temporare în administrarea Consiliului 

Județean Alba a bunului imobil – teren, situat administrativ în comuna Galda de Jos, categoria de folosinţă 

„drum”, în vederea reabilitării; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea preluării temporare în 

administrarea Consiliului Județean Alba a bunului imobil – teren, situat administrativ în comuna Galda de 

Jos, categoria de folosinţă „drum”, în vederea reabilitării; 

 - raportul de specialitate nr. 5518 din 21 martie 2018 al Direcției gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Ținând cont de prevederile: 

-  Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 307/28 septembrie 2017 privind încuviințarea cererii 

adresate Consiliului Local al comunei Galda de Jos, pentru transmiterea temporară a unui imobil-teren, 

din domeniul public al comunei Galda de Jos și din administrarea Consiliului Local Galda de Jos, în 

domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba; 

  - Hotărârii Consiliului Local al Comunei Galda de Jos  nr. 70/9 noiembrie 2017 privind 

transmiterea temporară, pe o perioadă de 2 (doi) ani, a bunului imobil-teren, situat administrativ în 

comuna  Galda  de Jos, județul Alba, înscris în CF 74070 comuna Galda  de Jos, nr. cad. 74070, nr. topo 

1382/1/1/1, 1382/1/5/1, în suprafață de 0,5597 ha, categoria de folosință „DRUM”, din domeniul public al 

comunei Galda de Jos, județul Alba, și din administrarea Consiliului Local al comunei Galda de Jos, 

județul Alba, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba, în 

vederea reabilitării, în baza Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 307/28 septembrie 2017 privind 

încuviințarea cereri adresate Consiliului Local al comunei Galda de Jos, pentru transmiterea temporară a 

unui imobil-teren, din domeniul public al comunei Galda de Jos și din administrarea Consiliului Local 

Galda de Jos, în domeniul public al județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba. 

  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. 5  lit. a pnct. 9 și pnct. 12  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 22, art. 22
1
 alin. 3, alin. 4 și alin. 8 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 861 alin. 3 , art. 866 și art. 867 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 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 preluarea temporară, pe o perioadă de 2(doi) ani,  din administrarea Consiliului 

Local Galda de Jos, în administrarea Consiliul Județean Alba a bunului imobil – teren, situat administrativ 

în comuna Galda de Jos,  înscris în CF 74070 Galda de Jos, nr. topo 1382/1/1/1 și 1382/1/5/1, în suprafaţă 

de 0,5597 ha, categoria de folosinţă „drum”, în vederea reabilitării. 

Art. 2. După recepţia finală a lucrărilor de reabilitare a imobilului-teren, categoria de folosinţă 

„drum”, identificat la art. 1, acesta va reveni în administrarea Consiliului Local Galda de Jos. 

Art. 3. Predarea-preluarea bunului imobil -  terenului identificat la art. 1 se face pe bază de 

protocol, încheiat între cele două autorități publice locale. 
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Art. 4. Președintele Consiliului Judeţean Alba prin Direcția gestionarea patrimoniului, Direcţia 

dezvoltare şi bugete și Direcția juridică şi relații publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. 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, Consiliului Local al comunei Galda de Jos, 

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

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, pentru 

transmiterea temporară a unui imobil - teren, din administrarea Consiliului Local al Municipiului 

Alba Iulia în administrarea Consiliului Județean Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 martie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Local al Municipiului 

Alba Iulia, pentru transmiterea temporară a unui imobil - teren, din administrarea Consiliului Local al 

Municipiului Alba Iulia în administrarea Consiliului Județean Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului 

Local al Municipiului Alba Iulia, pentru transmiterea temporară a unui imobil - teren, din administrarea 

Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia în administrarea Consiliului Județean Alba; 

 - rapoartele de specialitate nr. 5552/21 martie 2018 al Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism 

şi nr. 5646 /22 martie  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; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 5 lit. a, pct. 9 şi pct. 12 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 861 alin. 3, art. 866 şi art. 867 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

- art. 22, art. 22
1
 alin. 3, alin. 4 și alin. 8  din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, 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 încuviințează cererea adresată Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, pentru 

transmiterea temporară a bunului imobil – teren, categoria de folosinţă „drum”, situat administrativ în  

Municipiul Alba Iulia, identificat la poz. cu nr. 257 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 

public al municipiului Alba Iulia,  din administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia în 

administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea reabilitării.  

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului 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 și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului 

Judeţului Alba; Președintelui Consiliului Județean Alba, Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, 

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

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 32/1 

februarie 2018 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 ordinară, publică, în data de 28 martie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 32/1 februarie 2018 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 pentru modificarea şi completarea articolului 2 al 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 32/1 februarie 2018 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. 5556/21 martie 2018 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

  Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 32/1 februarie 2018 

privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2018; 

  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;  

 - art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si 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. I. Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 32/1 februarie 2018 privind 

constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2018, se modifică şi completează, urmând a avea 

următorul cuprins: 

„Art. 2. Se aprobă utilizarea în anul 2018 a sumei de 115.023,33  mii lei din excedentul bugetului 

local, rezultat la 31 decembrie 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 1.000  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               

114.023,33 mii lei, conform anexei la prezenta hotărâre”. 

Art. II.  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. III. 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. 86 

Alba Iulia, 28 martie 2018  
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Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 86/28 martie 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: 114,023.33 

  Capitolul 51.02  Autorităţi publice şi acţiuni externe 17,564.45 

I Obiective de investiţii: 16,820.00 

1 
Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediul Consiliului Județean Alba 

cu extindere  
11,950.00 

2 

Valorificarea vestigiilor arheologice descoperite la obiectivul de investiţii 

Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean Alba cu 

extindere 

30.00 

3 
Reabilitare și refuncționalizare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia 

- Sala Unirii  
3,220.00 

4 
Reabilitare şi refuncționalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii Alba Iulia 

-  Muzeul Național al Unirii 
20.00 

5 Instalație de iluminat arhitectural și video mapping Sala Unirii 600.00 

6 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 
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  CAPITOL 60.02 - Apărare Națională 132.00 

I Obiective de investiţii: 24.00 

1 

Mansardare corp C1 al imobilului situat in Alba Iulia, str. Regina Maria, nr. 6, 

Proiect tehnic, detaliile de execuție, Caiete de sarcini, Documentaţie tehnică 

DTAC și DTOS, pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii, scenariul 

de securitate la incendiu, avize, acorduri 

24.00 

II Alte cheltuieli de investiţii: 108.00 

1 Autoutilitară 1 buc 78.00 

2 

Mansardare corp C1 al imobilului situat in Alba Iulia, str. Regina Maria, nr. 6, 

Expertiza tehnica, documentatie de aprobare a lucrarilor de interventie asupra 

cladirii existente, Expertiza si audit energetic 

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 21,781.25 

I Obiective de investiţii: 1,024.25 

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 
214.25 

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 4,092.00 

 Dotări independente Spital de Pneumoftiziologie Aiud 341.00 

III Reparaţii capitale: 16,182.00 

1 RK Secția Gastroenterologie 645.00 

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 1,863.00 

  Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 12,739.01 

I Obiective de investiţii: 11,276.11 

1 Amenajare și împrejmuire curte Castel Sîncrai 900.00 

2 
Lucrări de intervenţie asupra clădirii pentru reabilitare şi extindere a Teatrului de 

Păpuși „Prichindel” Alba Iulia 
1,838.00 

3 Sala Polivalenta de sport cu capacitate 1800-2000 locuri Blaj 8,538.11 

II Alte cheltuieli de investiţii: 584.00 

1 Busturi  pentru sărbătorirea Centenarului 3 buc 120.00 

2 Mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, jardiniere etc), sisteme de expunere, etc  150.00 
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3 Realizare/creare site Centenar 5.00 

4 Placi comemorative Marea Unire 100.00 

5 Licențe Microsoft Office 2016 - Biblioteca Județeană „Lucian Blagaˮ Alba 6.00 

6 
Dotări Museikon: rafturi metalice depozitare icoane, sisteme culisante depozitare 

carte 
43.00 

7 Realizare PUZ (PUD) zona Monument comemorativ Marea Unire 30.00 

8 Expertiza tehnică  la incendiu Castel Sîncrai 10.00 

9 
Execuția a două elemente decorative la partea superioară a frontalului de vest a 

Sălii Unirii - concept şi execuţie - Muzeul Național al Unirii Alba Iulia 
70.00 

10 
Servicii de proiectare și documentație tehnică de specialitate pentru realizarea 

expoziției de bază la obiectivul Sala Unirii - Muzeul Național al Unirii Alba Iulia 
50.00 

  Dotări independente Teatrul de Păpuşi „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 Mureş 
3,800.00 

2 
Centru de Îngrijire și Asistenţă 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 de Jos 25.00 

4 Programe informatice software  50.00 

5 
Centru de Îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și Mental 

Ocna Mureş – 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 

execuţie, asistenţă tehnică din partea proiectantului avize, acorduri etc) 
7.20 

2 Execuție împrejmuire centru de vizitare de la Poarta Raiului  124.35 

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 45,895.07 

I Lucrări de drumuri și poduri propuse pe anul 2018, în continuare: 42,322.67 
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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 
3,520.05 

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 
9,635.86 

5 
Consolidare pod pe DJ705B peste râul Mureș, km. 3+949, localitatea Vințu de 

Jos, județul Alba 
6,631.18 

6 Modernizare drum județean DJ704K:Vinerea (DJ704) - Săliștea (DJ705E) 6,558.70 

7 
Modernizare drum județean DJ103E: DN1 - Gîrbova de Jos – Gîrbovița -Gîrbova 

de Sus 
8,628.51 

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 - PT+DDE 
45.00 

2 
Consolidarea și asigurarea stabilității versanților pe drumul județean DJ106E: 

limită Județul Sibiu - Dobra – Șugag - PT+DDE 
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 - faza PT 

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) – 

faza PT 

55.00 

5 
Reabilitare drum județean DJ 705: limită județul Hunedoara - Almaşu de Mijloc - 

Almaşu Mare - Zlatna (DN 74) - faza PT 
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: 

642.40 

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 
44.03 

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 
22.79 

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 
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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 

Expertiza tehnică modernizare drum județean 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 

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 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Gîrbova - Sebeş, operatorului de 

transport rutier Minitrans SRL 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 martie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Gîrbova - Sebeş, 

operatorului de transport rutier Minitrans SRL; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu 

pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe 

traseul Gîrbova - Sebeş, operatorului de transport rutier Minitrans SRL; 

- raportul de specialitate nr. 5917 din 26 martie 2018 al Compartimentului Autoritatea Județeană 

de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier Minitrans SRL privind eliberarea unei licențe de traseu 

pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe 

traseul Gîrbova - Sebeş, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 5678/22 martie 2018;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 723/23 martie 2018, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier Minitrans SRL în vederea eliberării 

unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, pe traseul Gîrbova - Sebeş;  

  Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie 2017 privind 

aprobarea Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, în judeţul Alba; 

Ținând cont de: 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. d și art. 91 alin. 5 lit. a  pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public 

local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 

aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, 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 atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 1 aprilie 2018 - 31 martie 2020, pe 

traseul Gîrbova - Sebeş, operatorului de transport rutier Minitrans SRL, cod de înregistrare fiscală 

RO1771410, cu sediul în localitatea Sebeș, str. Aleea Lac, nr. 3, ap. 6, judeţul Alba.  

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu  și caietul de 

sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier Minitrans SRL a documentului de 

plată a tarifului de eliberare. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 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, operatorului de transport rutier Minitrans SRL, 

Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 
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Alba Iulia, 28 martie 2018 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Şugag - Sebeş, operatorului de 

transport rutier Minitrans SRL 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 martie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Şugag - Sebeş, 

operatorului de transport rutier Minitrans SRL; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu 

pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe 

traseul Şugag - Sebeş, operatorului de transport rutier Minitrans SRL; 

- raportul de specialitate nr. 5920 din 26 martie 2018 al Compartimentului Autoritatea Județeană 

de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier Minitrans SRL privind eliberarea unei licențe de traseu 

pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe 

traseul Şugag - Sebeş, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu        nr. 5680/22 martie 2018;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 723/23 martie 2018, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier Minitrans SRL în vederea eliberării 

unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, pe traseul Şugag - Sebeş;  

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie 2017 privind 

aprobarea Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, în judeţul Alba; 

Ținând cont de: 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. d și art. 91 alin. 5 lit. a  pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public 

local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 

aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, 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 atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 1 aprilie 2018 - 31 martie 2020, pe 

traseul Şugag - Sebeş, operatorului de transport rutier Minitrans SRL, cod de înregistrare fiscală 

RO1771410, cu sediul în localitatea Sebeș, str. Aleea Lac, nr. 3, ap. 6, judeţul Alba.  

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu  și caietul de 

sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier Minitrans SRL a documentului de 

plată a tarifului de eliberare. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 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, operatorului de transport rutier Minitrans SRL, 

Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Cugir - Sebeş, operatorului de transport 

rutier Minitrans SRL 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 martie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Cugir - Sebeş, 

operatorului de transport rutier Minitrans SRL; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu 

pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe 

traseul Cugir - Sebeş, operatorului de transport rutier Minitrans SRL; 

- raportul de specialitate nr. 5921 din 26 martie 2018 al Compartimentului Autoritatea Județeană 

de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier Minitrans SRL privind eliberarea unei licențe de traseu 

pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe 

traseul Cugir - Sebeş, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 5679/22 martie 2018;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 723/23 martie 2018, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier Minitrans SRL în vederea eliberării 

unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, pe traseul Cugir - Sebeş;  

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie 2017 privind 

aprobarea Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, în judeţul Alba; 

Ținând cont de: 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. d și art. 91 alin. 5 lit. a  pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public 

local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 

aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, 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 atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 1 aprilie 2018 - 31 martie 2020, pe 

traseul Cugir - Sebeş, operatorului de transport rutier Minitrans SRL, cod de înregistrare fiscală 

RO1771410, cu sediul în localitatea Sebeș, str. Aleea Lac, nr. 3, ap. 6, judeţul Alba.  

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu  și caietul de 

sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier Minitrans SRL a documentului de 

plată a tarifului de eliberare. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 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, operatorului de transport rutier Minitrans SRL, 

Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 89 

Alba Iulia, 28 martie 2018 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Şpring - Draşov- Cunţa - Sebeş, 

operatorului de transport rutier Minitrans SRL 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 martie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Şpring - Draşov 

- Cunţa - Sebeş, operatorului de transport rutier Minitrans SRL; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu 

pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe 

traseul Şpring - Draşov - Cunţa - Sebeş, operatorului de transport rutier Minitrans SRL; 

- raportul de specialitate nr. 5922 din 26 martie 2018 al Compartimentului Autoritatea Județeană 

de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier Minitrans SRL privind eliberarea unei licențe de traseu 

pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe 

traseul Şpring - Draşov - Cunţa - Sebeş, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 5681/22 

martie 2018;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 723/23 martie 2018, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier Minitrans SRL în vederea eliberării 

unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, pe traseul Şpring - Draşov - Cunţa - Sebeş;  

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie 2017 privind 

aprobarea Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, în judeţul Alba; 

Ținând cont de: 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. d și art. 91 alin. 5 lit. a  pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public 

local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 

aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, 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 atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 1 aprilie 2018 - 31 martie 2020, pe 

traseul Şpring - Draşov - Cunţa - Sebeş, operatorului de transport rutier Minitrans SRL, cod de 

înregistrare fiscală RO1771410, cu sediul în localitatea Sebeș, str. Aleea Lac, nr. 3, ap. 6, judeţul Alba.  

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu  și caietul de 

sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier Minitrans SRL a documentului de 

plată a tarifului de eliberare. 
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Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport 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, operatorului de transport rutier Minitrans SRL, 

Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 90 

Alba Iulia, 28 martie 2018 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - Sebeş, operatorului de 

transport rutier Minitrans SRL 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 martie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - 

Sebeş, operatorului de transport rutier Minitrans SRL; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu 

pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe 

traseul Alba Iulia - Sebeş, operatorului de transport rutier Minitrans SRL; 

- raportul de specialitate nr. 5930 din 26 martie 2018 al Compartimentului Autoritatea Județeană 

de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier Minitrans SRL privind eliberarea unei licențe de traseu 

pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe 

traseul Alba Iulia - Sebeş, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu   nr. 5682/22 martie 

2018;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 723/23 martie 2018, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier Minitrans SRL în vederea eliberării 

unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - Sebeş;  

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie 2017 privind 

aprobarea Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, în judeţul Alba; 

Ținând cont de: 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. d și art. 91 alin. 5 lit. a  pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public 

local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 

aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, 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 atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 1 aprilie 2018 - 31 martie 2020, pe 

traseul Alba Iulia - Sebeş, operatorului de transport rutier Minitrans SRL, cod de înregistrare fiscală 

RO1771410, cu sediul în localitatea Sebeș, str. Aleea Lac, nr. 3, ap. 6, judeţul Alba.  

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu  și caietul de 

sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier Minitrans SRL a documentului de 

plată a tarifului de eliberare. 
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Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport 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, operatorului de transport rutier Minitrans SRL, 

Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 91 

Alba Iulia, 28 martie 2018 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Pianu de Sus - Sebeş, operatorului de 

transport rutier Minitrans SRL 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 martie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Pianu de Sus - 

Sebeş, operatorului de transport rutier Minitrans SRL; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu 

pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe 

traseul Pianu de Sus - Sebeş, operatorului de transport rutier Minitrans SRL; 

- raportul de specialitate nr. 5931 din 26 martie 2018 al Compartimentului Autoritatea Județeană 

de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier Minitrans SRL privind eliberarea unei licențe de traseu 

pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe 

traseul Pianu de Sus - Sebeş, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 5683/22 martie 

2018;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 723/23 martie 2018, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier Minitrans SRL în vederea eliberării 

unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, pe traseul Pianu de Sus - Sebeş;  

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie 2017 privind 

aprobarea Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, în judeţul Alba; 

Ținând cont de: 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. d și art. 91 alin. 5 lit. a  pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public 

local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 

aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, 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 atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 1 aprilie 2018 - 31 martie 2020, pe 

traseul Pianu de Sus - Sebeş, operatorului de transport rutier Minitrans SRL, cod de înregistrare fiscală 

RO1771410, cu sediul în localitatea Sebeș, str. Aleea Lac, nr. 3, ap. 6, judeţul Alba.  

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu  și caietul de 

sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier Minitrans SRL a documentului de 

plată a tarifului de eliberare. 
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Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport 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, operatorului de transport rutier Minitrans SRL, 

Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 92 

Alba Iulia, 28 martie 2018 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Săliştea - Sebeş, operatorului de 

transport rutier Minitrans SRL 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 martie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Săliştea - Sebeş, 

operatorului de transport rutier Minitrans SRL; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu 

pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe 

traseul Săliştea - Sebeş, operatorului de transport rutier Minitrans SRL; 

- raportul de specialitate nr. 5932 din 26 martie 2018 al Compartimentului Autoritatea Județeană 

de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier Minitrans SRL privind eliberarea unei licențe de traseu 

pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe 

traseul Săliştea - Sebeş, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu      nr. 5684/22 martie 

2018;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 723/23 martie 2018, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier Minitrans SRL în vederea eliberării 

unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, pe traseul Săliştea - Sebeş;  

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie 2017 privind 

aprobarea Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, în judeţul Alba; 

Ținând cont de: 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. d și art. 91 alin. 5 lit. a  pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public 

local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 

aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, 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 atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 1 aprilie 2018 - 31 martie 2020, pe 

traseul Săliştea - Sebeş, operatorului de transport rutier Minitrans SRL, cod de înregistrare fiscală 

RO1771410, cu sediul în localitatea Sebeș, str. Aleea Lac, nr. 3, ap. 6, judeţul Alba.  

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu  și caietul de 

sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier Minitrans SRL a documentului de 

plată a tarifului de eliberare. 
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Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport 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, operatorului de transport rutier Minitrans SRL, 

Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 93 

Alba Iulia, 28 martie 2018 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Daia Română - Sebeş, operatorului de 

transport rutier Minitrans SRL 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 martie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Daia Română - 

Sebeş, operatorului de transport rutier Minitrans SRL; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu 

pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe 

traseul Daia Română - Sebeş, operatorului de transport rutier Minitrans SRL; 

- raportul de specialitate nr. 5933 din 26 martie 2018 al Compartimentului Autoritatea Județeană 

de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier Minitrans SRL privind eliberarea unei licențe de traseu 

pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe 

traseul Daia Română - Sebeş, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 5685/22 martie 

2018;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 723/23 martie 2018, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier Minitrans SRL în vederea eliberării 

unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, pe traseul Daia Română - Sebeş;  

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie 2017 privind 

aprobarea Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, în judeţul Alba; 

Ținând cont de: 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. d și art. 91 alin. 5 lit. a  pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public 

local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 

aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, 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 atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 1 aprilie 2018 - 31 martie 2020, pe 

traseul Daia Română - Sebeş, operatorului de transport rutier Minitrans SRL, cod de înregistrare fiscală 

RO1771410, cu sediul în localitatea Sebeș, str. Aleea Lac, nr. 3, ap. 6, judeţul Alba.  

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu  și caietul de 

sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier Minitrans SRL a documentului de 

plată a tarifului de eliberare. 
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Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport 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, operatorului de transport rutier Minitrans SRL, 

Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 94 

Alba Iulia, 28 martie 2018 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 50 din 22 februarie 2018 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 şedinţă ordinară, publică, în data de 28 martie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 50 din 22 

februarie 2018 pentru 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 modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Alba nr. 50 din 22 februarie 2018 pentru 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. 5811 din 23 martie 2018 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 50 din 22 februarie 

2018 pentru 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; 

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, 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. 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; 
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- art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea 

financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 aprobate prin H.G. nr. 

93/2016, 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. I. Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 50 din 22 februarie 2018 pentru 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, se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

Art. 1. Se aprobă modificarea 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, nr. apelului de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, Cod SMIS 114599, aprobat iniţial prin 

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 50 din 22 februarie 2018. 

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 7.726.568,46 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 cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, se înaintează și se comunică Prefectului Judeţului 

Alba, Președintelui Consiliului Județean 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.  

Art. II. La data adoptării prezentei hotărâri, prevederile iniţiale ale Hotărârii Consiliului Județean 

Alba nr. 50 din 22 februarie 2018 își încetează aplicabilitatea. 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

Nr. 95 

Alba Iulia, 28 martie 2018  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba  şi a 

bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe 

anul 2018 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 martie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al 

Judeţului Alba 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 rectificarea bugetului general al Judeţului 

Alba, bugetului local al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral 

sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2018;  

 - raportul de specialitate nr. 5561/21 martie 2018, al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 34/1 februarie 2018 

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, 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, 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. I. Se aprobă rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al Județului 

Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe 

anul 2018 și în consecință Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 34/1 februarie 2018 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, cu modificările şi completările ulterioare se rectifică, după cum urmează: 

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „Art. 1. Bugetul general al Judeţului Alba, rectificat pe anul 2018, se stabileşte în sumă de 

550.622,31  mii lei,  în structura prevăzută în anexa nr.1 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 2. (1) Se aprobă bugetul local al Judeţului Alba, rectificat pe anul 2018, în sumă de 

355.741,03 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 231.676,70 mii lei. 

                (3)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2018, se stabileşte în 

sumă de 124.064,33 mii lei”. 

3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 4. (1) Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii pe anul 2018, rectificat  în sumă de 230.703,75 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 

4 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
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                  (2) Bugetul instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  

proprii pe anul 2018 - secţiunea de funcţionare, se stabileşte în sumă de 206.295,05 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 24.408,70 mii lei”. 

4. Alineatele 1  şi 3 ale articolului 5 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

  „Art. 5. (1) Cheltuielile pentru „Autorităţi executive”, rectificate pe anul 2018, se stabilesc în sumă 

de 42.370,38  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 5 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                           (3) Cotizaţiile Judeţului Alba pe anul 2018,  se stabilesc conform anexei nr. 5„a” - parte 

integrantă a prezentei hotărâri”. 

    5. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:        

„Art. 7. Cheltuielile pentru Centrul Militar Judeţean Alba, rectificate  pe anul 2018, se stabilesc în 

sumă de 463,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 7 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

6. Alineatul 1 al articolului 9 se modifică, iar la  aliniatul 2 se modifică anexa 9„a” şi anexa nr. 

9„c”  și vor avea următorul cuprins: 

„Art. 9. (1) Cheltuielile pentru activitatea „Învăţământul preuniversitar de stat - învăţământul 

special”, rectificate 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)      Cheltuielile rectificate pentru Centrul  Școlar de Educație Incluzivă Alba,  suma de  

1.444,10 mii lei, conform anexei nr. 9„a” - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                           Cheltuielile rectificate pentru Învățământ special integrat în învățământul de 

masă  - Finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul 

special si alte cheltuieli conform legii bugetului de stat,  suma de  955,90 mii lei, conform anexei nr. 9„c” - 

parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

7. Alineatele 1 şi 2 ale articolului 11 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„Art. 11. (1)  Cheltuielile pentru activitatea „Sănătate”, rectificate pe anul 2018, se stabilesc în 

sumă de 21.934,25 mii lei. 

                  (2)  Repartizarea pe unităţi de sănătate publică este următoarea: 

     Spitalul Judeţean de Urgență Alba Iulia                        20.974,00 mii lei 

     Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud                                   686,00 mii lei” 

8. Alineatul 1 al articolului 12 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 12. (1) Cheltuielile pentru Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba Iulia, rectificate pe anul 

2018, se stabilesc în sumă de 2.127,70 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 10 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri”. 

9. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:        

Art. 13. Cheltuielile pentru activitatea „Sport” pe anul 2018 se stabilesc în sumă de 10.538,11  mii 

lei, din care: 

 pentru acţiunile desfăşurate pentru activităţi educativ – sportive, suma de 2.000,00 mii lei. 

 pentru realizarea obiectivului „Sala polivalentă de sport cu capacitate de 1800 -2000 de 

locuri”, suma de 8.538,11 mii lei 

10. Alineatul 1 al articolului 16 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 16. (1) Sprijinul financiar pentru „Alte acţiuni în domeniul culturii, recreerii şi religiei”, pe 

anul 2018, se stabilește în sumă de 2.662,00 mii lei , în structura prevăzută în anexa nr. 12 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri”. 

11. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:        

„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”. 

12. Alineatul 1 al  articolului 21 se modifică, iar la alineatul 2 şi anexa nr. 16„b” vor avea 

următorul cuprins: 

 „Art. 21. (1) Cheltuielile pentru activitatea „Transporturi” rectificate pe anul 2018, se stabilesc în 

sumă de 69.273,07  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, rectificat potrivit anexei nr. 16„b” - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

13. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 23. Se aprobă Programul activităţilor din domeniul dezvoltării economice pe anul 2018, 

rectificat conform anexei nr. 18 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

14. Alineatul 1 al articolului 26 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 26. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Direcţia Publică 

Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba, rectificat pe anul 2018,  în sumă de 1.727,59 mii lei, în 

structura prevăzută în anexa nr. 21 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

15. Alineatul 1 al articolului 27 se modifică și va avea următorul cuprins: 
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„Art. 27. (1) Se aprobă bugetul  de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2018, pentru Spitalul 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în sumă de 204.375,26 mii lei,  în structura prevăzută în anexa nr. 22 - 

parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

16. Alineatele 1 şi 3 ale articolului 29 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„Art. 29. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2018, pentru Muzeul 

Naţional al Unirii Alba Iulia, în sumă de 5.867,99 mii lei,  în structura prevăzută în anexa nr. 24 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

               (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative al Muzeului Național al Unirii 

Alba Iulia, rectificat pe anul 2018, potrivit anexei nr. 24„a” - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

17. Alineatul 1 al articolului 30 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 30. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat 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”. 

18. Alineatul 1 al articolului 31 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 31. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2018, pentru Centrul de 

Cultură „Augustin Bena” Alba, în sumă de 3.598,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 26 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri”. 

19. Articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 33. Se aprobă Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare și a 

creditelor de angajament, rectificat  pe anul 2018, în structura prevăzută în anexa nr. 28 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri”. 

Art. II. 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. III. 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. 96 

Alba Iulia, 28 martie 2018 

 

 

NOTA: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 96/28 martie 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 Strategiei de protecţie  

a monumentelor istorice din Judeţul Alba 2018-2023 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 martie 2018; 

Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de protecţie a monumentelor istorice din 

Judeţul Alba 2018-2023; 

  - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de protecţie a 

monumentelor istorice din Judeţul Alba 2018-2023; 

  - raportul de specialitate nr. 5369 din 19 martie 2018 al Direcției amenajarea teritoriului și 

urbanism 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. 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. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport; 

Având în vedere prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 24
1
 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - art. 48 din Legea nr. 422/2001 privind protecția monumentelor istorice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 - art. 5 alin. 1 lit. f din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 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 Strategia de protecție a monumentelor istorice din Județul Alba 2018-2023, 

potrivit anexei nr. 1 - parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către: Președintele Consiliului Județean Alba și 

Arhitectul-șef al județului Alba, precum și de către primarii unităților administrativ - teritoriale din județul 

Alba, Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național Alba și Muzeul Național al 

Unirii Alba Iulia. 

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; Muzeului Național al Unirii Alba Iulia; Direcției 

Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național Alba; primarilor unităților administrativ-

teritoriale din județul Alba; Arhitectului șef al județului Alba, Direcției amenajarea teritoriului și urbanism, 

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

Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

Nr. 97 

Alba Iulia, 28 martie 2018 

 

NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 97/28 martie 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 

PREŞEDINTE 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

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. 4273 din 5 martie 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.  

      - adresa nr. 747 din 5 martie 2018 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, înregistrată cu nr. 4352 

din 5 martie 2018 la registratura Consiliului Judeţean Alba. 

Ţinând cont de prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 39/22 

februarie 2018 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 5 martie 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,      p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                 Ion DUMITREL                              Director executiv, 

                                                                                                            Liliana NEGRUŢ 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 49 

Alba Iulia, 5 martie  2018 
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL  ALBA       

CONSILIUL JUDEŢEAN      

PREŞEDINTE 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la  constituirea Comisiei de preluare a cotei de ½ părți din  bunul  

 imobil - teren situate administrativ în municipiul Blaj  

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 4545 din 7 martie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului privind  

propunerea de constituire a Comisiei de preluare a cotei de ½ părți din  bunul  imobil - teren situate 

administrativ în municipiul Blaj;  

Având în vedere prevederile: 

      - art. 91 alin. 1 lit. c) și art. 104 alin. 1 lit. f )  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 45/22 februarie 2018 privind preluarea cotei de  ½  

părți asupra unui bun imobil situat administrativ în municipiul Blaj, din domeniul public al Municipiului 

Blaj și din administrarea Consiliului Local al municipiului Blaj, în domeniul public al Județului Alba și în 

administrarea Consiliului Județean Alba; 

 

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 preluare a cotei de ½ părți din  bunul  imobil - teren 

situate administrativ în municipiul Blaj,  în următoarea componenţă: 

 

Președinte: 

 

Radu Octavian NEAG   - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  

     Serviciul administrarea terenurilor, clădirilor,  rețelelor de  

     alimentare cu apă 

 

Membri titulari: 

Ana Maria TOMA             - consilier juridic, Direcția juridică și relații publice - 

                                                   Serviciul juridic-contencios   

     Ioan POPA                        - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -  

     Compartimentul contabilitate-financiar 

    Andreea Maria Babin          - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  

     Serviciul administrarea terenurilor, clădirilor,  rețelelor de  

     alimentare cu apă 

 

Membri supleanți: 

Adrian Florin GHILEA  - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  

     Serviciul administrarea terenurilor, clădirilor,  rețelelor de  

     alimentare cu apă  

Eugen DOBRA   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -  

     Compartimentul contabilitate-financiar 

Angela RUSU                      - consilier juridic superior, Direcția juridică și relații 

     publice - Serviciul juridic-contencios  
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Art. 2.  Atribuțiile membrilor comisiei de preluare sunt: identificarea imobilului, inventarierea 

faptică, întocmirea listei de inventariere, verificarea situației juridice a imobilului, întocmirea procesului 

verbal de predare-primire, întocmirea protocolului de predare - primire. 

Art. 3.  Documentele întocmite în urma acțiunii de predare-primire vor fi transmise Direcției 

gestionarea patrimoniului, Direcției de dezvoltare şi bugete și Direcției juridică şi relaţii publice. 

   

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba; persoanelor nominalizate, 

Direcției juridică şi relaţii publice, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcției dezvoltare și bugete și 

Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                                                                                  

                   Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          p. SECRETARUL JUDEŢULUI 

        ION DUMITREL         Liliana Negruţ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.  50 

Alba Iulia,  7  martie 2018 

  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de evaluare anuală a managerilor unităţilor medicale 

 din subordinea Consiliului Judeţean Alba  

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

          Analizând referatul Biroului resurse umane nr. 3894 din 26 februarie 2018 cu privire la desemnarea 

Comisiei de evaluare anuală a managerilor unităţilor medicale din subordinea Consiliului Judeţean Alba; 

 Luând în considerare prevederile art. 4 din Regulamentul de evaluare anuală a activităţii 

managerilor a spitalelor din subordinea Consiliului Judeţean Alba aprobat prin Dispoziția Președintelui 

Consiliului Județean Alba nr.  5 din 08.01.2014 

 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 si completările ulterioare; 

- art. 176 alin. 4 din Legea 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. Desemnez Comisia de evaluare anuală a managerilor unităţilor medicale din subordinea 

Consiliului Judeţean Alba, în următoarea componenţă: 

  

 Preşedinte: Dumitru FULEA – vicepreşedinte - delegat cu exercitarea atribuțiilor privind 

coordonarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud 

 Vicepreşedinte: Marian Florin AITAI - director executiv - Direcţia dezvoltare şi bugete 

Membrii:         Elena OPRUȚA - director executiv adjunct - Direcţia dezvoltare şi bugete  

   Horaţiu Zaharia SUCIU - şef birou - Biroul resurse umane 

                        Daniel Vasile MIHU - şef birou - Biroul audit public intern 

 Secretarul comisiei: Rodica Ramona BĂLŢAT - consilier - Biroul resurse umane  

 

 Art. 2. Începând cu data emiterii prezentei dispoziţii prevederile Dispoziţiei Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Alba nr. 37/25.02.2015 şi ale Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 

110/06.04.2016 îşi încetează aplicabilitatea. 

 Art. 3. Biroul resurse umane va duce la îndeplinire prezenta dispoziţie. 

 

 Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al județului Alba, se înaintează şi se comunică: 

Prefectului judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Spitalului 

de Pneumoftiziologie Aiud, Direcţiei juridice şi relaţii publice şi Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, în conformitate cu prevederile art. 106 alin. 1 din 

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

ulterioare. 

 

   PREŞEDINTE,                                                                   Avizat pentru legalitate, 

              Ion DUMITREL             p. SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                                                         Director executiv, 

                                                                                                        Liliana Negruţ             

 

 

 

 

Nr. 52 

Alba Iulia,  8 martie 2018 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului Județean Alba 

 în ședință „extraordinară”, în ziua de 16 martie 2018 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Având în vedere prevederile art. 94 alin. 2, alin. 3 și alin. 7 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și 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 şedinţă „extraordinară”, în ziua de 16 martie 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 declasării și radierii din Inventarul bunurilor care 

aparţin domeniului public al Județului Alba a drumului județean DJ 103D: DN 1 - Decea – DN 1 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 

2. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 8/2018 

privind aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a imobilului incintă Staţie de tratare a apei 

Săsciori - proprietate publică a Judeţului Alba, situată administrativ în comuna Săsciori, satul Sebeşel 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de cooperare între Județul Alba 

prin Consiliul Județean Alba și Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 

4. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Alba 

în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de 

fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare drum judeţean DJ 704K: 

Vinerea (DJ 704) – Săliştea (DJ 705 E), județul Alba” 

Inițiator: Alin Florin CUCUI, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între Judeţul Alba prin Consiliul 

Judeţean Alba şi Municipiul Blaj prin Consiliul local al Municipiului Blaj,  în vederea realizării  în comun 

a obiectivului „Centru Județean de Excelență Sportivă” 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 

 

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, consilierilor judeţeni în funcţie, direcţiilor, serviciilor, birourilor și compartimentelor din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

Aducerea la cunoştinţă publică a prezentei dispoziţii se face prin intermediul Direcţiei juridică şi 

relaţii publice. 

                 Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

 

 

 

 

Nr. 53 

Alba Iulia, 12 martie 2018 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind aprobarea Scrisorii de așteptări  pentru funcția de membru în   

Consiliul de Administraţie al Societății „Drumuri și Poduri Locale Albaˮ SA   

 

 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 4759/12 martie 2018 al Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Alba privind aprobarea Scrisorii de așteptări pentru funcția de 

membru în Consiliul de Administraţie al Societății  „Drumuri și Poduri Locale Albaˮ  SA;  

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 

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

 Articol unic  
Aprob Scrisoarea de așteptări pentru funcția de membru în Consiliul de Administraţie al Societății 

„Drumuri și Poduri Locale Albaˮ SA, conform anexei - parte integrantă a prezentei dispoziții. 

 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se comunică: 

Prefectului Județului Alba, Societății  „Drumuri și Poduri Locale Albaˮ  SA, 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.  55 

Alba Iulia,   12 martie 2018 
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Anexa la Dispoziția Președintelui  

Consiliului Județean Alba nr.  55/12 martie  2018 

 

 

  

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI 

privind funcția de membru în Consiliul de Administrație  

al Societății „Drumuri și Poduri Locale Albaˮ SA 

 

 

 Prezentul document a fost întocmit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată, completată și aprobată prin Legea nr. 

111/2016 și ale Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind 

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice aprobate prin H.G. nr. 722/2016.  

 Acesta reprezintă un document de lucru care conține performanțele așteptate de la organele de 

administrare și conducere și politica acționariatului privind administrarea și conducerea Societății 

„Drumuri și Poduri Locale Albaˮ SA. 

 

I. CADRUL LEGAL 

 

Cadrul legal după care funcționează  Societatea „Drumuri și Poduri Locale Albaˮ SA este dat  în 

principal de:  

- Legea nr. 215/2001 a administratie publice locale, republicata, cu modificarile și completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 82/1991 a contabilitatii,  republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Codul civil;  

- Codul fiscal; 

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și 

completările ulterioare; 

- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;  

- O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și 

societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu 

completarile și modificările ulterioare. 

 

 

II. PREZENTAREA SOCIETĂȚII ȘI VIZIUNEA GENERALĂ A AUTORITĂȚII 

PUBLICE TUTELARE CU PRIVIRE LA MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE ÎNTREPRINDERII 

PUBLICE 

 

 

Societatea  „Drumuri și Poduri Locale Albaˮ S.A cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Frederik 

Mistral, nr. 3, județul Alba, înregistrată la Registrul Comerțului, cu nr. J01/23/1999, cod unic de 

înregistrare 4331392,  a fost constituită în anul 1999 în societate pe acțiuni, prin reorganizarea regiei 

autonome de interes județean.  

Este întreprindere publică ce creează valoare economică și acționează ca o companie cu scop 

comercial în domeniul ei de activitate. Consiliul Județean Alba, este acționar unic și exercită toate 

drepturile acționarului în numele Județului  Alba, prin reprezentant mandatat. 

            Domeniul de activitate al societății este executarea lucrărilor specifice de drumuri și poduri, 

producerea și comercializarea de bunuri și prestarea de servicii așa cum sunt prevăzute în obiectul principal 

și secundar de activitate, atât pentru persoane juridice cat și pentru persoane fizice.  

 În cadrul domeniului de activitate, obiectul principal este construcția, întreținerea, reparare și  

modernizarea  drumurilor și podurilor. Pe lângă  activitatea principală, societatea desfășoară și alte 

activități conexe: producerea de mixturi asfaltice, servicii de închirieri utilaje de construcții, transporturi 

rutiere de mărfuri și activități de testări și analize tehnice.  

Principalele obiective și direcții de acțiune ale Societății „Drumuri și Poduri Locale Albaˮ SA sunt: 

 asigurarea continuității activității societății; 

 menținerea și dezvoltarea capacităților de producție corelate cu cele ale pieții specifice, prin 
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realizarea investițiilor propuse; 

 creșterea cotei de piață și întărirea poziției pe o piață concurențială, prin aplicarea unor tarife 

competitive și îmbunătățirea calității lucrărilor executate și a serviciilor prestate de societate; 

 realizarea unei profitabilități raționale; 

 îmbunătățirea procedurilor privind gestionarea creanțelor și recuperarea lor; 

 reducerea capitalului împrumutat și încadrarea în termenele contractuale și legale de plata a 

obligațiilor societății; 

 asigurarea cu cash – flow a activității societății; 

 asigurarea integrității patrimoniale a bunurilor societății;  

 promovarea competenței profesionale prin instruirea, informarea și motivarea personalului 

societății; 

 respectarea obiectivelor de politică salarială; 

 eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului. 

 

III. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE DIVIDENDE/VĂRSĂMINTE DIN 

PROFITUL NET 
 

 Potrivit legislației în vigoare, respectiv O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la 

societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de 

stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, destinațiile repartizării 

profitului sunt: 

 rezerve legale; 

 alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege; 

 acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi; 

 constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, 

precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, 

comisioanelor şi a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe; 

 alte repartizări prevăzute de lege;  

participarea salariaţilor la profit; societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile 

comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care s-au angajat şi au stabilit prin bugetele de venituri 

şi cheltuieli obligaţia de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaţilor lor în relaţie cu acestea, pot 

acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază 

mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exerciţiul financiar de referinţă; 

 minimum 50% dividende la bugetul local,  în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale 

şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; 

 profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute mai sus se repartizează la alte rezerve şi constituie 

sursa proprie de finanţare. 

 

IV. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE INVESTIȚII  

 

 Acționarul se așteaptă la realizarea unei politici de investiții adecvate, ținând cont de faptul că 

activitatea societății se desfășoară într-un mediu concurențial. În acest sens planul de investiții propus 

trebuie să ducă la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în planul de administrare.  

 Programele de investiţii şi dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanţare a acestora și în 

baza principiilor de oportunitate, eficiența, eficacitate și economicitate, se prezintă anual în anexă la 

bugetul de venituri şi cheltuieli al societății și se supun aprobării Adunării Generale a Acționarilor.  

 

V. DEZIDERATELE AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE ȘI ALE 

ACȚIONARILOR CU PRIVIRE LA COMUNICAREA CU ORGANELE DE 

ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII   

 

 Societatea „Drumuri și Poduri Locale Albaˮ SA, este întreprindere publică, în sensul dispozițiilor 

prevăzute la art. 2 pnct. 2 lit. b din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 

publice, cu modificările și completările ulterioare. 

 Societatea este administrată de un Consiliu de Administraţie format dintr-un număr de 5 

administratori. Numirea membrilor Consiliului de Administraţie („administratorii”) este temporară şi 

revocabilă.  

 Membrii Consiliului de Administraţie sunt numiţi şi/sau revocaţi de  Adunarea Generală  a 

Acţionarilor, conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. 
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 Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani. Membrii consiliului de administrație pot fi realeși 

în condițiile legii. 

 Preşedintele Consiliului de Administraţie este ales din rândul administratorilor pentru o durată care 

nu poate depăşi durata mandatului său de administrator. Preşedintele Consiliului de Administraţie nu poate 

fi director general al societăţii. 

 Consiliul de administrație deleagă  conducerea  societatii, unui director general. Puterea de 

reprezentare a societății revine directorului general.                                                                      

Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru 

realizarea obiectului de activitate al societății, cu exceptia celor rezervate de lege pentru Adunarea generala 

a acționarilor. 

          Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții: 

 a.) să stabilească direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a societății; 

 b.) să stabilească politicile contabile și de control financiar, să aprobe planificarea financiară și să 

verifice funcționarea sistemului de control intern si managerial; 

 c.) să efectueze selecția, numirea și revocarea directorului general și să stabilească remunerația 

acestuia, cu respectarea prevederilor legale aplicabile; 

 d.) să elaboreze în colaborare cu directorul general planul de administrare, să-l prezinte  adunării 

generale a acționarilor spre aprobare și să-l pună în aplicare; 

 e.) stabilirea și aprobarea indicatorilor de performanță, a obiectivelor precum și realizarea acestora; 

       f.) să supravegheze activitatea directorului general și să evalueze periodic activitatea acestuia, pentru a se 

asigura că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;   

 g.) să dispună măsuri în caz de neîndeplinire culpabilă a obiectivelor și criteriilor de performanță, 

stabilite în actul adițional la prezentul contract;                                                                          

 h.) să exercite atribuțiile care-i revin în calitate de membru al comitetului de audit și/sau al 

comitetului de nominalizare și remunerare, precum și a altor comitete/comisii/grupuri de lucru din cadrul 

consiliului de administrație al societății; 

 i.)  să întocmească și să prezinte semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport 

asupra activității de administrare, care include informații cu privire la activitățile operaționale, la 

performanțele financiare  și la raportarile contabile semestriale ale societății; 

 j.) să întocmească și să prezinte anual, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport al 

comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate 

administratorilor și directorilor în cursul anului financiar; 

 k.) supune anual adunării generale a acționarilor raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul 

și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de buget al societății pe anul în curs, în 

termenele prevăzute de legislația în vigoare; 

  l.) în cazul tranzacțiilor mai mari de 10% din valoarea activelor nete sau mai mari de 10% din cifra 

de afaceri a societății potrivit ultimelor situații financiare auditate, încheiate cu adminsitratorii, directorii, 

cu angajatii ori cu o societate controlată de aceștia, se convoacă adunarea generală a acționarilor pentru 

aprobarea acestor tranzacții. Obligația de convocare revine consiliului de administrație și în cazul 

tranzacțiilor încheiate cu soțul/soția/rudele/afinii până la gradul 4 inclusiv, al persoanelor prevăzute mai 

sus; 

 m.) să informeze în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului 

juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de societate cu persoanele prevăzute la litera l.) și a cărei valoare 

este sub nivelul prevăzut la litera l.) sau cu o altă întreprindere publică sau cu o autoritate publică tutelară, 

dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 

100000 euro; 

 n.) să organizeze, să convoace adunarea generală a acționarilor și să implementeze hotărârile 

acesteia; 

 o.) pregătirea riguroasă a ședințelor consiliului de administrație, participarea la ședințele 

consiliului, precum și în comitetele de specialitate;                 

 p.) să respecte pe toată perioada mandatului toate obligațiile legale și statutare referitoare la 

incompatibilități, conflicte de interese și abtinerea de la deliberări, în condițiile în care cunoaște că există 

sau pot apărea astfel de situații; 

 q.) să adopte în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija 

preşedintelui consiliului de administraţie, pe pagina proprie de internet a societăţii şi se revizuieşte anual, 

dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs. 

 

VI. AȘTEPTĂRI  PRIVIND  CALITATEA  ȘI SIGURANȚA  PRODUSELOR ȘI  

SERVICIILOR  PRESTATE  DE  SOCIETATE 
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 asigurarea unei planificări riguroase a activității desfășurate de societate. 

 furnizarea de servicii care să întrunească așteptările clienților, în condiții de eficiență și siguranță. 

 asigurarea durabilității activității prin inovare, îmbunătățirea proceselor și procedurilor de lucru și 

implicarea tuturor părților interesate. 

  

VII. AȘTEPTĂRI  ALE AUTORITĂȚII PUBLIE TUTELARE ȘI ACȚIONARILOR 

PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL ȘI REDUCERILE DE CHELTUIELI ȘI 

ALTE ASPECTE ALE AFACERII 

 

 Așteptările autorității publice tutelare cu privire la cheltuielile de capital și reducerile de cheltuieli: 

  aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății cu 

respectarea legislației în vigoare privitoare la fundamentarea, aprobarea investițiilor publice, respectarea 

legislației privind achizițiile publice, respectarea dispozițiilor legale referitoare protecția mediului; 

  luarea măsurilor necesare pentru achitarea cu prioritate a obligațiilor la bugetul de stat, bugetul 

asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, a măsurilor pentru prevenirea  înregistrării plăților restante către 

furnizori și implicit înregistrarea de cheltuieli suplimentare (majorări şi penalități de întârziere, dobânzi); 

  îmbunătățirea procedurilor de colectare a creanțelor care să se adreseze consumatorilor cu voința 

de plată redusă; 

  implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, creșterea productivității 

muncii și creșterea performanței societății; 

  măsuri de administrare a infrastructurii; 

 

VIII. AȘTEPTĂRI ÎN DOMENIUL ETICII, INTEGRITĂȚII ȘI GUVERNANȚEI 

CORPORATIVE 

  

Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernanței corporative au 

drept fundament câteva valori și principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional al 

organelor de administrate și conducere. 

1. Profesionalismului. Toate atribuţiile de serviciu care revin directorului trebuie îndeplinite cu 

maximum de eficienţă şi eficacitate, conform competenţelor deţinute şi în cunoştinţă de cauză în ceea ce 

priveşte reglementările legale. 

2. Imparțialitatea și nediscriminarea. Principiu conform căruia directorul este obligat să aibă o 

atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea 

atribuțiilor funcției. 

3. Integritate morală. Principiu conform căruia directorilor le este interzis să solicite sau să 

accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să 

abuzeze de funcția pe care o are. 

4. Libertatea gândirii și a exprimării. Principiu conform căruia directorul poate să-și exprime și 

să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri. 

5. Onestitatea, cinstea și corectitudinea. Principiu conform căruia directorul în exercitarea 

mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare. 

6. Deschiderea și transparența. Principiu conform căruia activitățile desfășurate de directori, în 

exercitarea funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor. 

7. Confidențialitatea. Principiu conform căruia directorul trebuie să garanteze confidențialitatea 

informațiilor care se află în posesia sa. 

 În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă și accesibilă, 

garantând o bună comunicare. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE                                            

 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind modificarea repartizării pe trimestre  a veniturilor şi cheltuielilor bugetare, precum și 

efectuarea unor virări de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, pentru bugetul local al 

Judeţului Alba și bugetele instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii, pe anul 2018 

 

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 4828/12 martie 2018 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Alba privind  propunerea de modificare a repartizării pe trimestre  a 

veniturilor şi cheltuielilor bugetare, precum și efectuarea unor virări de credite bugetare în cadrul aceluiaşi 

capitol bugetar, pentru bugetul local al Judeţului Alba și bugetele instituţiilor publice  şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri  proprii, 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; 

- Dispoziției nr. 27/12 februarie 2018 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;  

Având în vedere prevederile:  

- art. 104 alin. 1 lit. c coroborat cu art. 104 alin. 4 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 49 alin. 5 și art. 50 alin. 2 lit. b din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 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. Se aprobă modificarea repartizării pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare, precum 

și efectuarea unor virări de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, pentru bugetul local al 

Judeţului Alba și bugetele instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  

proprii, pe anul 2018, respectiv pentru cheltuielile cu Activitatea proprie, cap 51.02 „Autorități publice și 

acțiuni externe”, Activitatea Reducerea și controlul poluării, cap. 74.02 „Protecția mediului” și Spitalul 

Județean de Urgență Alba Iulia, cap. 66.10 „Sănătate”, şi în consecință,  

a.) anexa  nr. 2 a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 34/2018, va avea conținutul actualizat şi 

constituie parte integrantă a prezentei dispoziţii; 

b.) anexa  nr. 4 a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 34/2018, va avea conținutul actualizat şi 

constituie parte integrantă a prezentei dispoziţii; 

c.) anexa  nr. 5 a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 34/2018, va avea conținutul actualizat şi 

constituie parte integrantă a prezentei dispoziţii; 

d.) anexa  nr. 15 a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 34/2018, va avea conținutul actualizat şi 

constituie parte integrantă a prezentei dispoziţii; 

e.) anexa  nr. 22 a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 34/2018, va avea conținutul actualizat şi 

constituie parte integrantă a prezentei dispoziţii. 

Art. 2. Direcția dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 
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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, Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, Direcției amenajarea teritoriului și urbanism, 

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

 

               Avizat pentru legalitate, 

                     PREŞEDINTE,                      SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

              Ion DUMITREL                                           Vasile BUMBU   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 56 

Alba Iulia,  12 martie 2018 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind aprobarea Scrisorii de așteptări  pentru funcția de  

Director  general al Societății „Drumuri și Poduri Locale Albaˮ SA   

 

 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 4815/12 martie 2018 al Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Alba privind aprobarea Scrisorii de așteptări pentru funcția de 

Director general al Societății „Drumuri și Poduri Locale Albaˮ  SA;  

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 

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

 Articol unic 

 Aprob Scrisoarea de așteptări pentru funcția de Director general al Societății  „Drumuri și Poduri 

Locale Albaˮ SA, conform anexei - parte integrantă a prezentei dispoziții. 

 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se comunică: 

Prefectului Județului Alba, Societății  „Drumuri și Poduri Locale Albaˮ  SA, 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.  57 

Alba Iulia,   12 martie 2018 
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Anexa la Dispoziția Președintelui  

Consiliului Județean Alba nr.  57/12 martie  2018 

 

 

  

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI 

privind funcția de Director general  

al Societății „Drumuri și Poduri Locale Albaˮ SA 

 

 

 Prezentul document a fost întocmit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată, completată și aprobată prin Legea nr. 

111/2016 și ale Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind 

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice aprobate prin H.G. nr. 722/2016.  

 Acesta reprezintă un document de lucru care conține performanțele așteptate de la organele de 

administrare și conducere și politica acționariatului privind administrarea și conducerea Societății 

„Drumuri și Poduri Locale Albaˮ SA. 

 

I. CADRUL LEGAL 

 

Cadrul legal după care funcționează  Societatea „Drumuri și Poduri Locale Albaˮ SA este dat  în 

principal de:  

- Legea nr. 215/2001 a administratie publice locale, republicata, cu modificarile și completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 82/1991 a contabilitatii,  republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Codul civil;  

- Codul fiscal; 

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și 

completările ulterioare; 

- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;  

- O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și 

societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu 

completarile și modificările ulterioare. 

 

II. PREZENTAREA SOCIETĂȚII ȘI VIZIUNEA GENERALĂ A AUTORITĂȚII 

PUBLICE TUTELARE CU PRIVIRE LA MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE ÎNTREPRINDERII 

PUBLICE 

 

Societatea  „Drumuri și Poduri Locale Albaˮ S.A cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Frederik 

Mistral, nr. 3, județul Alba, înregistrată la Registrul Comerțului, cu nr. J01/23/1999, cod unic de 

înregistrare 4331392,  a fost constituită în anul 1999 în societate pe acțiuni, prin reorganizarea regiei 

autonome de interes județean.  

Este întreprindere publică ce creează valoare economică și acționează ca o companie cu scop 

comercial în domeniul ei de activitate. Consiliul Județean Alba, este acționar unic și exercită toate 

drepturile acționarului în numele Județului  Alba, prin reprezentant mandatat. 

            Domeniul de activitate al societății este executarea lucrărilor specifice de drumuri și poduri, 

producerea și comercializarea de bunuri și prestarea de servicii așa cum sunt prevăzute în obiectul principal 

și secundar de activitate, atât pentru persoane juridice cat și pentru persoane fizice.  

 În cadrul domeniului de activitate, obiectul principal este construcția, întreținerea, reparare și  

modernizarea  drumurilor și podurilor. Pe lângă  activitatea principală, societatea desfășoară și alte 

activități conexe: producerea de mixturi asfaltice, servicii de închirieri utilaje de construcții, transporturi 

rutiere de mărfuri și activități de testări și analize tehnice.  

Principalele obiective și direcții de acțiune ale Societății „Drumuri și Poduri Locale Albaˮ SA sunt: 

 asigurarea continuității activității societății; 

 menținerea și dezvoltarea capacităților de producție corelate cu cele ale pieții specifice, prin 

realizarea investițiilor propuse; 

 creșterea cotei de piață și întărirea poziției pe o piață concurențială, prin aplicarea unor tarife 



 

171 

competitive și îmbunătățirea calității lucrărilor executate și a serviciilor prestate de societate; 

 realizarea unei profitabilități raționale; 

 îmbunătățirea procedurilor privind gestionarea creanțelor și recuperarea lor; 

 reducerea capitalului împrumutat și încadrarea în termenele contractuale și legale de plata a 

obligațiilor societății; 

 asigurarea cu cash – flow a activității societății; 

 asigurarea integrității patrimoniale a bunurilor societății;  

 promovarea competenței profesionale prin instruirea, informarea și motivarea personalului 

societății; 

 respectarea obiectivelor de politică salarială; 

 eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului. 

 

III. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE DIVIDENDE/VĂRSĂMINTE DIN 

PROFITUL NET 
 

 Potrivit legislației în vigoare, respectiv O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la 

societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de 

stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, destinațiile repartizării 

profitului sunt: 

 rezerve legale; 

 alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege; 

 acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi; 

 constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, 

precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, 

comisioanelor şi a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe; 

 alte repartizări prevăzute de lege;  

 participarea salariaţilor la profit; societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile 

comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care s-au angajat şi au stabilit prin bugetele de venituri 

şi cheltuieli obligaţia de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaţilor lor în relaţie cu acestea, pot 

acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază 

mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exerciţiul financiar de referinţă; 

 minimum 50% dividende la bugetul local,  în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale 

şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; 

 profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute mai sus se repartizează la alte rezerve şi constituie 

sursa proprie de finanţare. 

 

IV. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE INVESTIȚII  

 

 Acționarul se așteaptă la realizarea unei politici de investiții adecvate, ținând cont de faptul că 

activitatea societății se desfășoară într-un mediu concurențial. În acest sens planul de investiții propus 

trebuie să ducă la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în planul de administrare.  

 Programele de investiţii şi dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanţare a acestora și în 

baza principiilor de oportunitate, eficiența, eficacitate și economicitate, se prezintă anual în anexă la 

bugetul de venituri şi cheltuieli al societății și se supun aprobării Adunării Generale a Acționarilor.  

 

V. DEZIDERATELE AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE ȘI ALE 

ACȚIONARILOR CU PRIVIRE LA COMUNICAREA CU ORGANELE DE 

ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII   

 

 Societatea „Drumuri și Poduri Locale Albaˮ SA, este întreprindere publică, în sensul dispozițiilor 

prevăzute la art. 2 pnct. 2 lit. b din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 

publice, cu modificările și completările ulterioare. 

 Societatea este administrată de un Consiliu de Administraţie format dintr-un număr de 5 

administratori. Numirea membrilor Consiliului de Administraţie („administratorii”) este temporară şi 

revocabilă.  

 Membrii Consiliului de Administraţie sunt numiţi şi/sau revocaţi de  Adunarea Generală  a 

Acţionarilor, conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. 

 Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani. Membrii consiliului de administrație pot fi realeși 

în condițiile legii. 



 

172 

 Preşedintele Consiliului de Administraţie este ales din rândul administratorilor pentru o durată care 

nu poate depăşi durata mandatului său de administrator. Preşedintele Consiliului de Administraţie nu poate 

fi director general al societăţii. 

 Consiliul de administrație deleagă  conducerea  societatii, unui director general. Puterea de 

reprezentare a societății revine directorului general.        

Directorul societății  Drumuri și Poduri Locale Alba SA 

Conducerea societății se asigură de către directorul general.  

În relaţiile cu terţii, societatea este reprezentată de directorul general, care semnează actele de 

angajare faţă de aceștia, pe baza și în limitele atribuţiilor stabilite prin actul constitutiv sau a 

împuternicirilor date de consiliul de administraţie. 

Directorul general este responsabil de administrarea activităţii, principalele atribuții fiind 

următoarele: 

a.) să ducă la îndeplinire atribuțiile delegate, privind conducerea directă și efectivă a activității 

comerciale a societății, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, a hotărărilor adunarii generale a 

acționarilor și a deciziilor consiliului de administrație; 

b.) să asigure  buna gestionare a patrimoniului societății în conformitate cu dispozițiile legale în 

vigoare, cu prevederile actului constitutiv, a hotărârilor adunării generale a acționarilor și a deciziilor 

consiliului de administrație; 

c.) să asigure elaborarea, dezvoltarea și implementarea controlului intern managerial propriu; 

d.) să rezolve orice alte probleme pe care adunarea generală și consiliul de administraţie le 

stabilește în sarcina sa. 

 Responsabilităţile directorului general vor fi stabilite prin contract  de mandat, contract de mandat 

ce se va încheia pentru o durată de 4 (patru) ani. 

 În termen de 60 de zile de la numire, directorii elaborează şi prezintă consiliului de administraţie o 

propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea 

realizării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari. 

 Orice administrator poate solicita directorilor informaţii cu privire la conducerea operativă a 

societăţii. Directorii vor informa consiliul de administraţie, în mod regulat şi cuprinzător, asupra 

operaţiunilor întreprinse şi asupra celor avute în vedere. 

 Directorii vor înștiința consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii 

atribuțiilor lor. 

 Directorul general supune aprobării consiliului de administraţie orice tranzacţie din categoria celor 

prevăzute la art. 52 alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011, dacă aceasta are, individual sau într-o serie de 

tranzacţii, o valoare de cel puţin echivalentul în lei a 50000 euro. Pentru a decide asupra tranzacţiei, 

consiliul de administraţie poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă 

tranzacţia este corectă în raport cu ofertele de acelaşi tip existente pe piaţă. 

 Directorul general elaborează trimestrial şi prezintă consiliului de administraţie un raport în care 

sunt prezentate informaţii privind execuţia mandatului său, schimbările semnificative în situaţia afacerilor 

şi în aspectele externe care ar putea afecta performanţa întreprinderii publice sau perspectivele sale 

strategice. 

 Directorul general, are obligaţia să transmită autorităţii publice tutelare sau acţionarilor care deţin 

mai mult de 5% din capitalul social, trimestrial şi ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situaţii, 

raportări şi orice alte informaţii referitoare la activitatea întreprinderii publice, în formatul şi la termenele 

stabilite prin ordine sau circulare ale beneficiarilor. 

 Evaluarea activității directorilor se face anual de către consiliul de administrație și vizează atât 

execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare. Raportul 

de evaluare se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, la data de 31 mai a anului următor 

celui pentru care se efectuează evaluarea. Datele care, conform legii au caracter confidențial sau secret, 

sunt exceptate de la publicare. 

 Directorii pot fi revocaţi de către consiliul de administraţie, în condiţiile stabilite prin contractul de 

mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptăţit la plata unor 

daune-interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor directori se aplică, în mod 

corespunzător, prevederile art. 35 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

 În cazul în care, din motive imputabile, directorii nu îndeplinesc indicatorii de performanţă stabiliţi 

prin contractele de mandat, consiliul de administraţie îi revocă din funcţie şi hotărăşte, în termenul prevăzut 

la art. 64
4
 alin. 2 din O.U.G. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, declanşarea procedurii 

de selecţie pentru desemnarea de noi directori, în conformitate cu prevederile art. 35 din aceiasi ordonanta. 

Directorii revocaţi nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii pentru funcţii 

similare. 
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VI. AȘTEPTĂRI  PRIVIND  CALITATEA  ȘI SIGURANȚA  PRODUSELOR ȘI  

SERVICIILOR  PRESTATE  DE  SOCIETATE   

 

 asigurarea unei planificări riguroase a activității desfășurate de societate. 

 furnizarea de servicii care să întrunească așteptările clienților, în condiții de eficiență și siguranță. 

 asigurarea durabilității activității prin inovare, îmbunătățirea proceselor și procedurilor de lucru și 

implicarea tuturor părților interesate. 

  

VII. AȘTEPTĂRI  ALE AUTORITĂȚII PUBLIE TUTELARE ȘI ACȚIONARILOR 

PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL ȘI REDUCERILE DE CHELTUIELI ȘI 

ALTE ASPECTE ALE AFACERII 

 

 Așteptările autorității publice tutelare cu privire la cheltuielile de capital și reducerile de cheltuieli: 

  aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății cu 

respectarea legislației în vigoare privitoare la fundamentarea, aprobarea investițiilor publice, respectarea 

legislației privind achizițiile publice, respectarea dispozițiilor legale referitoare protecția mediului; 

  luarea măsurilor necesare pentru achitarea cu prioritate a obligațiilor la bugetul de stat, bugetul 

asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, a măsurilor pentru prevenirea  înregistrării plăților restante către 

furnizori și implicit înregistrarea de cheltuieli suplimentare (majorări şi penalități de întârziere, dobânzi); 

  îmbunătățirea procedurilor de colectare a creanțelor care să se adreseze consumatorilor cu voința 

de plată redusă; 

  implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, creșterea productivității 

muncii și creșterea performanței societății; 

  măsuri de administrare a infrastructurii; 

 

IX. AȘTEPTĂRI ÎN DOMENIUL ETICII, INTEGRITĂȚII ȘI GUVERNANȚEI 

CORPORATIVE 

  

Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernanței corporative au 

drept fundament câteva valori și principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional al 

organelor de administrate și conducere. 

1. Profesionalismului. Toate atribuţiile de serviciu care revin directorului trebuie îndeplinite cu 

maximum de eficienţă şi eficacitate, conform competenţelor deţinute şi în cunoştinţă de cauză în ceea ce 

priveşte reglementările legale. 

2. Imparțialitatea și nediscriminarea. Principiu conform căruia directorul este obligat să aibă o 

atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea 

atribuțiilor funcției. 

3. Integritate morală. Principiu conform căruia directorilor le este interzis să solicite sau să 

accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să 

abuzeze de funcția pe care o are. 

4. Libertatea gândirii și a exprimării. Principiu conform căruia directorul poate să-și exprime și 

să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri. 

5. Onestitatea, cinstea și corectitudinea. Principiu conform căruia directorul în exercitarea 

mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare. 

6. Deschiderea și transparența. Principiu conform căruia activitățile desfășurate de directori, în 

exercitarea funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor. 

7. Confidențialitatea. Principiu conform căruia directorul trebuie să garanteze confidențialitatea 

informațiilor care se află în posesia sa. 

 În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă și accesibilă, 

garantând o bună comunicare. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind delegarea exercitării unor atribuţii ce revin Preşedintelui  

Consiliului Judeţean Alba, domnului vicepreşedinte Dumitru FULEA,  

în data de 15 martie 2018  

 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Luând în considerare invitaţia adresată Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba - domnul Ion 

Dumitrel, de a participa la dezbaterea „ROMÂNIA LA CENTENAR”, organizată de Preşedintele 

României la Bucureşti, în data de 15 martie 2018; 

 Având în vedere prevederile art. 104 alin. 1 lit. f,  precum și ale art. 107 alin. 2 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 şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

 Articol unic  

În data de 15 martie 2018 deleg exercitarea atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba 

domnului vicepreşedinte Dumitru FULEA, cu excepţia atribuţiilor de reprezentare aferente dezbaterii 

„ROMÂNIA LA CENTENAR”. 

 

 Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de 

internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, domnilor vicepreşedinți 

Dumitru Fulea și Alin Florin Cucui,  direcţiilor și serviciilor, Biroului resurse umane și Biroului audit din 

cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

              Avizat pentru legalitate, 

         PREŞEDINTE                    SECRETARUL JUDEŢULUI, 

   ION DUMITREL              Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.  58 

Alba Iulia, 14 martie 2018 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la constituirea Comisiei de inventariere a indicatoarelor de circulație rutieră achiziționate 

prin achiziție publică directă (raportul achiziției publice directe nr. 21140/14 noiembrie 2017), 

stabilirea atribuţiilor comisiilor şi a modului de efectuare a inventarierii 

 

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 5329/19 martie 2018 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului 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 contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 

datoriilor şi capitalurilor proprii aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009;  

- Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2634/2015 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 inventariere a indicatoarelor de circulație rutieră, în 

următoarea componenţă: 

Președinte: 

Ioan BODEA   - director executiv, Direcția gestionarea patrimoniului 

 

Membri titulari: 

Sebastian POHONȚU - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului -  

 Serviciul administrarea domeniului public și privat -  

 Compartimentul siguranța circulației 

Ioan POPA   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -   

   Compartimentul contabilitate-financiar 

Membri supleanți: 

Aurelian Cosmin OLTEAN - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului -  

 Serviciul administrarea domeniului public și privat -  

 Compartimentul siguranța circulației 

Maria DAMIAN  - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -    

   Compartimentul contabilitate-financiar 

Art. 2. Comisia de inventariere are următoarele atribuţii principale: 

- înainte de începerea operaţiunii de inventariere preia de la gestionarul răspunzător de gestiunea 

bunurilor o declaraţie scrisă din care să rezulte dacă gestionează bunuri şi în alte locuri de depozitare; dacă 

are în gestiune şi alte bunuri aparţinând terţilor, primite cu sau fără documente; are plusuri sau minusuri în 

gestiune, are bunuri nerecepţionate sau care trebuie livrate, pentru care s-au întocmit documentele aferente; 

a primit sau eliberat bunuri fără documente legale; etc. şi pe care a menţionat numărul şi data ultimului 

document de intrare/ieşire a bunurilor în/din gestiune; 

- efectuează inventarierea bunurilor prin numărare și verifică dacă acestea respectă cerințele de 

calitate și caracteristicile corespund cu cele prevăzute în contract; 
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- întocmește listele de inventariere cuprinzând bunurile inventariate (utilizând modelul prevăzut 

în anexa nr. 3 a Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-

contabile); 

- semnează alături de gestionarul bunurilor inventariate listele de inventariere, 

- întocmește, semnează şi prezintă Compartimentului Contabilitate – Financiar procesul verbal 

cuprinzând rezultatele inventarierii efectuate, până cel târziu în data de 26 martie 2018; 

- participă alături de compartimentul financiar contabil la definitivarea situaţiei comparative. 

Art. 3. Procesul verbal întocmit de comisia de inventariere va cuprinde următoarele elemente: 

- numele şi prenumele membrilor comisiei de inventariere; 

- numărul şi data dispoziţiei de constituire a comisiei de inventariere; 

- gestiunea inventariată; 

- data începerii şi terminării operaţiunilor de inventariere; 

- rezultatele inventarierii; 

- concluziile şi propunerile comisiei dacă este cazul cu privire la cauzele plusurilor şi ale 

lipsurilor constatate, a persoanelor vinovate, precum şi propunerile de măsuri în legătură cu acestea; 

- propuneri de scoatere din funcţiune a unor stocuri; 

- constatări privind păstrarea, depozitarea, conservarea, asigurarea integrităţii bunurilor din 

gestiune, precum şi alte aspecte legate de activitatea gestiunii inventariate. 

Art. 4.  Determinarea stocurilor faptice se face prin numărare, astfel încât să se evite omiterea ori 

inventarierea de două  sau de mai multe ori a aceloraşi bunuri. 

Pe ultima filă a listei de inventariere, gestionarul trebuie să menţioneze dacă toate bunurile din 

gestiune au fost inventariate şi consemnate în listele de inventariere în prezenţa sa. Acesta menţionează 

dacă are obiecţii cu privire la modul de efectuare a inventarierii. În acest caz, comisia de inventariere este 

obligată să analizeze obiecţiile, iar concluziile la care a ajuns se vor menţiona la sfârşitul listelor de 

inventariere. 

Listele de inventariere se semnează pe fiecare filă de către preşedintele şi membrii comisiei de 

inventariere, precum şi de gestionar. 

Art. 5.  Se va utiliza metoda inventarului permanent, contabilitatea analitică a stocurilor fiind 

organizată după metoda cantitativ-valorică. 

Art. 6. Perioada de desfăşurare a inventarierii este 22 martie 2018 – 23 martie 2018.  

 Art. 7. Rezultatele inventarierii se stabilesc prin compararea datelor constatate faptic şi înscrise în 

listele de inventariere cu cele din evidenţa tehnico-operativă (fişele de magazie) şi din contabilitate. 

 Art. 8. Rezultatele inventarierii se înregistrează în evidenţa tehnico-operativă în termen de cel mult 

3 zile lucrătoare de la data aprobării procesului verbal de inventariere de către Preşedintele Consiliului 

Judeţean Alba.   

Art. 9. Prevederile prezentei dispoziţii se completează cu prevederile din procedura privind modul 

de efectuare a inventarierii patrimoniului Consiliului Judeţean Alba, precum şi cu dispoziţiile legale în 

domeniu. 

  

 Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcției juridică 

și relații publice, Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                                                                                                    Avizat pentru legalitate, 

    PREŞEDINTE,                                    SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                  Ion DUMITREL                                                            Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului Județean Alba 

 în ședință ordinară, în ziua de 28 martie 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 28 martie 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 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentului de 

organizare și funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba  

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

2. Proiect de hotărâre privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a Judeţului 

Alba şi aprobarea concesionării acestora către Societatea APA–CTTA  S.A. Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri proprietate publică a 

Judeţului Alba, concesionate către S.C. APA-CTTA S.A. Alba, ca urmare a realizării unor lucrări de 

investiţii din Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcţii ale 

Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Spitalului de 

Pneumoftiziologie Aiud 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

   6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Aiud - Sebeş, 

operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Pianu de Sus - 

Sebeş, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Şugag - Sebeş, 

operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Săliştea - Sebeş, 

operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL 
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Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Şpring - Sebeş, 

operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Cugir - Sebeş, 

operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Vurpăr - Vinţu 

de Jos - Sebeş, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL; 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - 

Sebeş, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Sebeş - Cugir, 

operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Săliştea - Cugir, 

operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Cugir - Vinerea 

- Sebeş, operatorului de transport rutier Livio Dario SRL 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea mutării activităţii Serviciului Redacţia „Discobolul” din 

cadrul Centrului de Cultură „Augustin Bena“ Alba în cadrul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale 

Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia  

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Teatrului de Păpuși 

„Prichindel” Alba Iulia  

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local al Județului 

Alba, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile și bugetelor instituțiilor 

publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

22. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării  traseului și lungimii drumului județean 

DJ 107U: DJ 107 A - Băcăinţi - Ceru Băcăinţi - Dumbrăviţa - Cucuta - Bolovăneşti - Valea Mare - Bulbuc 

(DC 60)  

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

  23. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței comisiilor de evaluare a managementului 

Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Biblioteca Județeană 

„Lucian Blaga” Alba şi Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba Iulia, precum şi a secretariatelor 

acestora, pe anul 2017. 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

  24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Acordul de parteneriat  

încheiat între  Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Municipiul Alba Iulia, prin Consiliul local al 

municipiului Alba Iulia, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr.111 din 16 martie 2017,  

privind darea în folosință, cu titlu gratuit, a instalației portabile pentru determinarea sarcinii pe axă la 

vehicule rutiere 

 Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Ocna Mureș - 

Găbud,  operatorului de transport rutier Andra&Alina Transport SRL 
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Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

 26. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea preluării temporare în administrarea  

Consiliului Județean Alba a  bunului imobil – teren, situat administrativ în comuna Galda de Jos, categoria 

de folosinţă “drum”, în vederea reabilitării. 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de protecţie a monumentelor istorice din 

judeţul Alba 2018-2023 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

28.Raportul privind situația gestionării bunurilor care aparțin Județului Alba, pe anul 2017 

29. Raportul anual de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba, pe anul 2017 

Prezintă: Chirilă Sorin Valerian, director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba 

30. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Județean Alba 

din data de 22 februarie 2018 

Redactat: Vasile Bumbu, Secretarul Județului Alba 

31. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Județean 

Alba din data de 16 martie 2018 

Redactat: Vasile Bumbu, Secretarul Județului Alba 

32. Întrebări, interpelări, declaraţii politice 

Proiect cu privire la susţinerea „Declaraţiei de Unire” cu Republica Moldova 

Inițiatori: consilierii judeţeni Ursaleş Traian Nicolae şi Cenuşa Marin 

 

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   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la constituirea unui grup de lucru format din funcționari publici din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba, care are ca atribuție punerea în aplicare a prevederilor și 

dispozitivului Sentinţei civile nr. 3402/2017 pronunțată de Tribunalul Alba în dosarul nr.  

1313/107/2017 în ședința publică din data de 26 septembrie 2017, rămasă definitivă 

 

 

 

Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 5848/23 martie 2018 al Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba cu privire la constituirea Grupului de lucru, din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, cu atribuții pentru ducerea la îndeplinire a Sentinţei civile nr. 

3402/2017 a Tribunalului Alba; 

Luând în considerare prevederile și dispozitivul Sentinţei civile nr. 3402/2017 pronunțată de 

Tribunalul Alba în dosarul nr. 1313/107/2017 în ședința publică din data de 26 septembrie 2017, rămasă 

definitivă ca urmare a respingerii de către Curtea de Apel Alba a apelului promovat de pârâții apelanți 

Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Președintele Consiliului Județean Alba, prin Decizia nr. 

11134/2018 pronunțată în ședința publică din data de 20 februarie 2018; 

Având în vedere prevederile> 

- art. 104 alin. 1 lit. f coroborat cu art. 104 alin. 1 lit. a și art. 128 din Legea nr. 215/2001 a 

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

- art. 622 alin. 1 din Legea nr. 134/2010- Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările 

și 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 

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

 Art. 1. Aprob constituirea unui grup de lucru format din funcționari publici din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba, care are ca atribuție punerea în aplicare a prevederilor și 

dispozitivului Sentinţei civile nr. 3402/2017 pronunțată de Tribunalul Alba în dosarul nr. 1313/107/2017 în 

ședința publică din data de 26 septembrie 2017, rămasă definitivă ca urmare a respingerii de către Curtea 

de Apel Alba a apelului promovat de pârâții apelanți Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și 

Președintele Consiliului Județean Alba, prin Decizia nr. 11134/2018 pronunțată în ședința publică din data 

de 20 februarie 2018, în următoarea componență: 

Coordonatorul grupului de lucru: 

Liliana NEGRUŢ    - director executiv, Direcţia juridică şi relaţii publice 

Membrii grupului de lucru: 

Romana Maria RUSU - şef serviciu, Direcţia juridică şi relaţii publice - Serviciul juridic-

contencios 

Raluca Elena GRĂDINARIU  - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi relaţii publice - 

Serviciul juridic-contencios 

Horaţiu Zaharia SUCIU    - şef birou, Biroul resurse umane 

Rodica Ramona BĂLŢAT              - consilier superior, Biroul resurse umane 

Anca Iuliana SUCIU         - consilier superior, Direcţia dezvoltare şi bugete -  Serviciul  

buget-venituri, Compartimentul buget  

Art. 2. Coordonatorul grupului de lucru va elabora de urgență împreună cu membrii grupului de 

lucru, Planul de lucru pentru punerea în aplicare a prevederilor și dispozitivului Sentinţei civile nr. 

3402/2017 pronunțată de Tribunalului Alba în dosarul nr. 1313/107/2017 în ședința publică din data de 26 

septembrie 2017, rămasă definitivă ca urmare a respingerii de către Curtea de Apel Alba a apelului 
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promovat de pârâții apelanți Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Președintele Consiliului Județean 

Alba, prin Decizia nr. 11134/2018 pronunțată în ședința publică din data de 20 februarie 2018. 

Art. 3. Grupul de lucru are ca principale atribuții: 

 efectuează demersurile legale necesare în vederea stabilirii salariului de bază pentru reclamanţii și 

intervenienţii menționați în Sentinţa civilă nr. 3402/2017 pronunțată de Tribunalul Alba în dosarul nr. 

1313/107/2017, începând cu luna august 2016, la nivelul de salarizare cel mai mare aflat în plată pentru 

funcţii similare din familia ocupaţională de funcţii bugetare „Administraţie”, prevăzută la Anexa I, cap. I, 

lit. A din Legea nr. 284/2010, având în vedere raporturile de muncă ale reclamanţilor şi ale intervenienţilor; 

 stabileşte şi propune spre aprobare Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba salariul de bază pentru 

reclamanţii și intervenienţii menționați în Sentinţa civilă nr. 3402/2017 pronunțată de Tribunalul Alba în 

dosarul nr. 1313/107/2017, începând cu luna august 2016, la nivelul de salarizare cel mai mare aflat în plată 

pentru funcţii similare din familia ocupaţională de funcţii bugetare „Administraţie”, prevăzută la Anexa I, 

cap. I, lit. A din Legea nr. 284/2010, având în vedere raporturile de muncă ale reclamanţilor şi ale 

intervenienţilor; 

 propune Președintelui Consiliului Județean Alba proiectul de dispoziţii individuale privind 

stabilirea pentru reclamanţii și intervenienţii menționați în Sentinţa civilă nr. 3402/2017 pronunțată de 

Tribunalul Alba în dosarul nr. 1313/107/2017, dispoziții care vor avea ca obiect stabilirea salariului de 

bază, începând cu luna august 2016, la nivelul de salarizare cel mai mare aflat în plată pentru funcţii 

similare din familia ocupaţională de funcţii bugetare „Administraţie”, prevăzută la Anexa I, cap. I, lit. A din 

Legea nr. 284/2010, având în vedere raporturile de muncă ale reclamanţilor şi ale intervenienţilor; 

 stabilește modalitatea de plată în favoarea reclamanţilor și a intervenienţilor menționați în Sentinţa 

civilă nr. 3402/2017 pronunțată de Tribunalului Alba în dosarul nr. 1313/107/2017, începând cu luna 

august 2016, a diferenţelor salariale dintre salariul plătit efectiv şi salariul stabilit conform propunerii 

înaintate Președintelui Consiliului Județean Alba, sume care vor fi actualizate cu rata inflaţiei la data 

fiecărei plăţi, conform raportului de muncă al fiecărui reclamant sau intervenient. 

 Art. 4. Grupul de lucru va înainta Președintelui Consiliului Județean Alba cu celeritate, dar nu mai 

târziu de 30 de zile de la data emiterii prezentei dispoziții, propuneri fundamentate, cu privire la 

modalitatea de aducere la îndeplinire a prevederilor și dispozitivului Sentinţei civile nr. 3402/2017 

pronunțată de Tribunalului Alba în dosarul nr. 1313/107/2017 în ședința publică din data de 26 septembrie 

2017, rămasă definitivă ca urmare a respingerii de către Curtea de Apel Alba a apelului promovat de 

pârâții apelanți Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Președintele Consiliului Județean Alba, prin 

Decizia nr. 11134/2018 pronunțată în ședința publică din data de 20 februarie 2018. 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate în cadrul grupului de lucru, Direcției juridice şi relaţii 

publice 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. 63                                                   

Alba Iulia, 23 martie 2018 

  



 

182 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la constituirea Comisiei de recepţie a serviciilor de proiectare  prestate în cadrul 

contractului de servicii nr. 20132/1736/29 octombrie 2015   pentru  Proiectul „Modernizare drum 

județean DJ 107 I : Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bîrlești 

Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bîrlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - 

Coleșeni - Bucium Sat - DN74 (Cerbu)” 

 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 6172/28 martie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba cu privire la constituirea Comisiei de recepţie a 

serviciilor de proiectare  prestate în cadrul contractului de servicii nr. 20132/1736/29 octombrie 2015   

pentru  Proiectul „Modernizare drum județean DJ 107 I : Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești - 

Geogel - Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bîrlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - 

Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN74 (Cerbu)”; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 104 alin. 1 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Legii nr. 82/1991 a contabilitatii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin H.G. nr. 

395/2016; 

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

economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

 - Normelor metodologice privind organizarea si conducerea  contabilitatii institutiilor publice, 

Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile  de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul 

ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 - Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2634/2015 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 

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

Art. 1. Aprob constituirea Comisiei de recepţie a serviciilor de proiectare  prestate în cadrul 

contractului de servicii nr. 20132/1736/29 octombrie 2015   pentru  Proiectul „Modernizare drum 

județean DJ 107 I : Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bîrlești Cătun - 

Cojocani - Valea Barnii - Bîrlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - 

Bucium Sat - DN74 (Cerbu)” în următoarea componenţă: 

Preşedinte 

Responsabil tehnic 2 în cadrul proiectului  

Paul Silviu TODORAN  - şef serviciu, Direcţia gestionarea patrimoniului  - Serviciul  

     administrarea terenurilor, clădirilor, reţelelor de alimentare  

     cu apă  

Membri titulari: 

Responsabil tehnic 1 în cadrul proiectului  

Floare PERŢA   - şef serviciu, Direcţia gestionarea patrimoniului  - Serviciul 

     programe, lucrări, întreţinere drumuri  

Responsabil juridic în cadrul proiectului  

Gabriel-Ioan VASIU  - consilier juridic, Direcția juridică şi relaţii publice  -  
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     Serviciul juridic-contencios  

Membri de rezervă: 

Responsabil tehnic 3 în cadrul proiectului  

Sebastian POHONȚU  - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  

     Serviciul programe, lucrări, întreţinere drumuri –  

     Compartimentul siguranța circulației  

Responsabil administrativ 2 în cadrul proiectului  

Roxana Laura ROMAN - inspector de specialitate, Direcția dezvoltare și bugete –  

     Serviciul accesare şi coordonare proiecte. 

Art. 2. (1) Membrii comisiei de recepţie nominalizaţi la art. 1 au obligaţia să confirme prin 

semnătură pe documentele de recepţie (Proces verbal de recepţie a serviciilor – anexă a dispoziţiei) 

prestarea serviciilor, după ce verifică în mod amănunţit dacă preţul, cantitatea şi calitatea serviciilor 

prestate corespund cu datele din documentele justificative. 

  (2) În cazul în care la recepţia serviciilor achiziţionate se constată nepotriviri cantitative şi 

calitative faţă de datele cuprinse în documentele însoţitoare, precum şi alte indicii cu privire la calitatea 

serviciilor prestate, comisia de recepţie menţionează şi înregistrează diferenţele existente.  

Art. 3. Prevederile prezentei dispoziţii se completează cu prevederile din Procedura operaţională 

privind recepţia stocurilor, mijloacelor fixe şi serviciilor achiziţionate. 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează și se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate în cadrul comisiei, Direcţiei juridică şi relaţii publice, 

Direcției dezvoltare și bugete, Direcţiei gestionarea patrimoniului 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 

DISPOZIŢIE 

privind constituire Grupului de lucru pentru aplicarea prevederilor H.G. nr. 640/2017 pentru 

aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 

la nivelul Județului Alba 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 6174/28 martie 2018 al Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean prin care se propune constituirea grupului de lucru pentru aplicarea 

prevederilor H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-

2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018, la nivelul 

Județului Alba;  

 Luând  în considerare prevederile Ordinului Prefectului Județului Alba nr. 446/5 octombrie 2017 

privind constituirea Comisiei pentru punerea în aplicare a Programului pentru școli al României;  

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. 55/2018 pentru aprobarea O.G. nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la 

Programul pentru școli al Uniunii Europene; 

-   O.G. nr. 13/2017  privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii 

Europene; 

-  H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea  Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-

2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018; 

-  Ordinului comun nr. 19/18 ianuarie 2018 al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi nr. 

37/18 ianuarie 2018 al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice privind aprobarea 

documentației standardizate de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de furnizare a fructelor, 

legumelor și produselor lactate și produselor de panificație în cadrul Programului pentru școli al 

României; 

 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. Aprob constituirea Grupului de lucru pentru aplicarea prevederilor H.G. nr. 

640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru 

stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018, la nivelul Județului Alba, 

în următoarea componență: 

Elisabeta Ana ANDRONE  - șef seviciu, Direcția dezvoltare şi bugete -  

Serviciul dezvoltare programe şi guvernanţă corporativă a 

întreprinderilor publice; 

Adina Cornelia BÎTIU-TUHUŢ - consilier superior, Direcţia dezvoltare şi bugete -  

     Serviciul dezvoltare, programe şi guvernanţa corporativă a  

     întreprinderilor publice - Compartimentul dezvoltare  

     economică și programe 

Daniela Lorena DREGHICI OPREAN CRAŞOVEANU - consilier superior,  Direcţia 

dezvoltare şi bugete - Serviciul dezvoltare, programe şi guvernanţa 

corporativă a întreprinderilor publice - Compartimentul dezvoltare 

economică și programe; 

Dana GĂISEANU   - consilier superior, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul  

     dezvoltare, programe şi guvernanţa corporativă a  

     întreprinderilor publice - Compartimentul guvernanță  

     corporativă a întreprinderilor publice și monitorizare  

     asociații de dezvoltare; 

Ioan Ștefan OLARIU  - consilier principal, Direcția dezvoltare şi bugete -  

     Serviciul dezvoltare programe şi guvernanţă corporativă a  

     întreprinderilor publice; 

Dana Georgiana LUPEA   - consilier principal, Direcţia dezvoltare şi bugete -  
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     Serviciul achiziții publice și monitorizarea implementării  

     contractelor 

Maria DAMIAN    - consilier superior, Direcţia dezvoltare şi bugete - 

Compartimentul contabilitate-financiar 

Raluca GRĂDINARIU  - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi relaţii  

     publice - Serviciul juridic contencios 

Art. 2. Atribuțiile principale ale grupului de lucru pentru aplicarea prevederilor H.G. nr. 640/2017 

pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023, la nivelul Județului Alba, 

șunt următoarele:  

 propune Consiliului Judeţean Alba pentru a opta, în funcţie de preferinţe şi buget, măsurile 

educative care vor fi implementate pe perioada cursurilor anului şcolar următor;  

 propune Consiliului Judeţean Alba lista produselor, în baza art. 23 alin. 11 din Regulamentul 

(UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, care vor fi distribuite conform 

prevederilor art. 3 alin. 3 din H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea  Programului pentru şcoli al României 

în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-

2018; 

 urmăreşte modul de punere în aplicare a măsurilor educative care însoţesc distribuţia de fructe şi 

legume şi respectiv distribuţia de lapte şi produse lactate; 

 redactează şi supun aprobării Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba informările către Agenţia 

de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu privire la măsurile educative realizate pentru care nu solicită 

rambursarea cheltuielilor efectuate, în special cu privire la desfăşurarea orei de educaţie pentru sănătate ca 

materie opţională; 

 solicită, în funcţie de specificul măsurilor educative care vor fi implementate, asistenţă din partea 

Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba,  Direcţiei de Sănătate Publică Alba şi din partea Direcţiei Judeţene 

pentru Agricultură Alba, conform prevederilor legale în vigoare; 

 participă la elaborarea documentaţiilor de atribuire şi documentelor-suport ale acestora, 

organizarea procedurilor de achiziţie publică, desemnarea câştigătorilor, încheierea 

contractelor/acordurilor-cadru cu furnizorii sau prestatorii, monitorizarea şi controlul distribuţiei produselor 

şi al desfăşurării măsurilor educative; 

 urmăreşte împreună cu reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba şi directorii unităţilor 

de învăţământ să fie asigurate condiţiile de primire şi recepţie a produselor în unităţile de învăţământ, 

precum şi distribuţia produselor elevilor prezenţi la cursuri, în conformitate cu prevederile actelor 

normative în vigoare; 

 garantează veridicitatea datelor din documentele care atestă furnizarea fructelor, legumelor, 

laptelui şi produselor lactate şi realizarea măsurilor educative; 

 primeşte din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba, în termen de maximum 14 zile de la 

finalizarea fiecărui semestru şcolar, centralizarea cantităţii de produse distribuite per categorie de produs, în 

funcţie de numărul preşcolarilor şi elevilor prezenţi în semestrul precedent, pe care o vor corela cu situaţia 

existentă la furnizor, cu asigurarea respectării regulilor specificate în ghidul solicitantului elaborat de 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură; 

 completează, supun aprobării Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba şi depune la Centrul 

Judeţean Alba al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură angajamentele scrise prevăzute la art. 6 

alin. 1-3 din Regulamentul delegat (UE) 2017/40 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 

1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte ajutoarele din partea Uniunii 

pentru furnizarea de fructe şi legume, de banane şi de lapte în instituţiile de învăţământ şi de modificare 

a Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei; 

 depune la Centrul Judeţean Alba al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu 

aprobarea Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, cereri de plată, la sfârşitul fiecărui semestru al anului 

şcolar, conform structurii anului şcolar aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale, în termen de două luni 

de la sfârşitul perioadei pe care o vizează; 

 îşi asumă deplina responsabilitate a declaraţiilor în ceea ce priveşte înscrierea sau atestarea de 

date ori de situaţii nereale în angajamentele asumate şi în cererile de plată;  

 propune returnarea sumelor încasate în mod necuvenit, constatate în urma controalelor efectuate; 

 informează Comisia pentru punerea în aplicare a Programului pentru școli al României cu privire 

la câştigătorii desemnaţi în urma organizării procedurilor de achiziţie publică prevăzute la art. 7 din H.G. 

nr. 640/2017 pentru aprobarea  Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru 

stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018, în termen de 5 zile lucrătoare 

de la desemnarea acestora; 

 supune aprobării Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba şi transmite toate datele solicitate 

referitoare la Programul pentru şcoli al României către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 

https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=193180
https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=193180
https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=193180
https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=193180
https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=193180
https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=193180
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Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Sănătăţii şi către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură, după caz. 

Art. 3. Secretariatul Comisiei pentru punerea în aplicare a Programului pentru școli al României, 

constituită prin Ordinul Prefectului Județului Alba, nr. 446/5 octombrie 2017, va fi asigurat de către: 

Dana GĂISEANU - consilier superior, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul dezvoltare, 

programe şi guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice - 

Compartimentul guvernanță corporativă a întreprinderilor publice și 

monitorizare asociații de dezvoltare; 

Adina Cornelia BÎTIU-TUHUŢ - consilier superior, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul  

    dezvoltare, programe şi guvernanţa corporativă a întreprinderilor  

    publice - Compartimentul dezvoltare  economică și programe (în 

absenţa doamnei Dana GĂISEANU). 

Art. 4. Atribuțiile principale ale secretariatului Comisiei pentru punerea în aplicare a Programului 

pentru școli al României, sunt: 

 convoacă și organizează ședințele Comisiei pentru punerea în aplicare a Programului pentru 

școli al României; 

 colaborează cu membrii Comisiei pentru punerea în aplicare a Programului pentru școli al 

României, în vederea obținerii de informații de la instituțiile cu atribuții în  implementarea Programului 

pentru școli al României; 

 elaborează împreună cu grupul de lucru, lunar, materiale de informare, pentru Comisia pentru 

punerea în aplicare a Programului pentru școli al României și le transmite acesteia în vederea informării 

publicului larg, despre implementarea Programului pentru școli al României în județul Alba; 

 redactează şi supun semnării preşedintelui Comisiei pentru punerea în aplicare a Programului 

pentru școli al României, toate documentele care emană de la această comisie; 

 colaborează cu reprezentanţii Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba cu privire la problemele care 

vor fi dezbătute în cadrul Comisiei pentru punerea în aplicare a Programului pentru școli al României, 

precum şi cu privire la întreaga activitate a acestei comisii. 

Art. 5. Fişele posturilor vor fi completate în mod corespunzător, prin intermediul Biroului resurse 

umane, pentru fiecare funcționar public desemnat la art. 1 şi art. 3, cu atribuţiile care rezultă din aplicarea 

prezentei dispoziții și a reglementărilor legale în vigoare în domeniul aplicării Programului pentru școli al 

României. 

 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se comunică: 

Prefectului Județului Alba, 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 
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL  ALBA       

CONSILIUL JUDEŢEAN      

PREŞEDINTE 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la  constituirea Comisiei de predare a drumului județean  

DJ 103D: DN 1 - Decea – DN 1 

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 6199 din 29 martie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului privind  

propunerea de constituire a Comisiei de predare  a drumului  județean DJ 103D: DN 1 - Decea - DN 1;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 52/16 martie 2018 cu 

privire la aprobarea declasării și radierii din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Județului Alba a drumului județean DJ 103 D: DN1 - Decea – DN1; 

Având în vedere prevederile: 

      - art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a și art. 104 alin. 1 lit. f  din Legea nr. 215/2001 a 

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

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

- art. 9 alin. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- 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; 

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, 

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. Aprob constituirea Comisiei de predare a drumului  județean DJ 103D: DN 1 – Decea – 

DN1, în următoarea componenţă: 

 

Președinte: 

Radu Octavian NEAG   - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  

     Serviciul administrarea terenurilor, clădirilor,  rețelelor de  

     alimentare cu apă 

 

Membri titulari: 

Ana Maria TOMA              - consilier juridic, Direcția juridică și relații publice - 

                                                       Serviciul juridic-contencios   

     Cosmin Aurelian OLTEAN - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  

     Serviciul programe, lucrări, întreținere drumuri 

Sorin  Ioan MAIER  - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  

     Serviciul programe, lucrări, întreținere drumuri 

 

 

                                             

Membri supleanți: 

Adrian Florin GHILEA  - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  

     Serviciul administrarea terenurilor, clădirilor,  rețelelor de  

     alimentare cu apă  

Eugen DOBRA   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -  
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     Compartimentul contabilitate-financiar 

Angela RUSU                      - consilier juridic superior, Direcția juridică și relații 

     publice - Serviciul juridic-contencios  

Art. 2.  Atribuțiile membrilor comisiei de predare sunt: identificarea imobilului, inventarierea 

faptică, întocmirea listei de inventariere, verificarea situației juridice a imobilului, întocmirea procesului 

verbal de predare-primire, întocmirea protocolului de predare-primire. 

Art. 3.  Documentele întocmite în urma acțiunii de predare-primire vor fi transmise Direcției 

gestionarea patrimoniului, Direcției de dezvoltare şi bugete și Direcției juridică şi relaţii publice. 

   

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba; persoanelor nominalizate, 

Direcției juridică şi relaţii publice, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcției dezvoltare și bugete și 

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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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE  

 

 

DISPOZIŢIE 

privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii pentru personalul instituţiilor 

publice din subordinea Consiliului Județean Alba 

 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 6305/29 martie 2018 al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete privind aprobarea 

procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii pentru personalul din instituţiile publice din subordinea 

Consiliului Județean Alba  

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. c și lit. f, art. 104 alin. 4 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 6 din O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea 

unor acte normative si prorogarea unor termene; 

- O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de 

Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 

privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către 

autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare, emit prezenta  

 

  

DISPOZIŢIE 

 

 

Art. 1. Se aprobă Procedura de efectuare a plăţii titlurilor executorii pentru personalul 

instituţiilor publice din subordinea Consiliului Județean Alba, conform anexei - parte integrantă a 

prezentei dispoziţii. 

Art. 2. Instituţiile publice din subordinea Consiliului Județean Alba, Direcţia dezvoltare şi bugete și 

Biroul resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba vor duce la îndeplinire 

prevederile  prezentei dispoziţii. 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba şi pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului  Judeţului Alba; Administrației Județene a 

Finanţelor Publice Alba; instituţiilor publice din subordinea Consiliului Județean Alba; Direcţiei dezvoltare 

şi bugete și Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                     Avizat pentru legalitate, 
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                 Anexa la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 72/29 martie 2018 

 

Procedura de efectuare a plăţii titlurilor executorii pentru personalul  

instituţiilor publice din subordinea Consiliului Județean Alba 

  

Art. 1. (1) Prezenta reglementare stabileşte procedura de efectuare a plăţii titlurilor devenite 

executorii până la data de 31 decembrie 2018, reprezentate de hotărâri judecătoreşti având ca obiect 

acordarea unor drepturi de natură salarială, stabilite în favoarea personalului instituţiilor publice din 

subordinea Consiliului Județean Alba. 

     (2) Plata sumelor datorate în temeiul titlurilor executorii prevăzute la alin. 1 se va efectua de 

către structura financiar-contabilă, constituita la nivelul ordonatorilor terțiari, şi va cuprinde atât sumele 

aferente drepturilor de natură salarială, cât şi pe cele pentru plata dobânzilor, penalităţilor şi a altor sume 

acordate în legătură cu acestea, stabilite prin hotărârea judecătorească. 

Art. 2. Procedura de efectuare a plăţii drepturilor de natură salarială, devenite executorii, în 

perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2018, se desfăşoară cu respectarea prevederilor legale referitoare la 

angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare. 

Art. 3. (1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor 

drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile publice din subordinea 

Consiliului Județean Alba, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018, se va realiza 

potrivit prevederilor art. 6 din O.U.G. nr. 90/2017, astfel: 

  a.) în primul an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 5% din 

valoarea titlului executoriu; 

b.) în al doilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 10% din 

valoarea titlului executoriu; 

c.) în al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 25% din 

valoarea titlului executoriu; 

d.) în al patrulea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 25% 

din valoarea titlului executoriu; 

e.) în al cincilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 35% 

din valoarea titlului executoriu. 

    (2) Procedura de plată eşalonată prevăzută la alin. 1 se aplică şi în ceea ce priveşte plata sumelor 

prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018, având 

ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eşalonată a sumelor 

prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul 

bugetar. 

      (3) Sumele plătite în temeiul titlului executoriu cuprind atât sumele reprezentând drepturile de 

natură salarială actualizate cu indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică, 

cât şi sumele datorate pentru plata de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale. 

        (4) Sumele prevăzute la alin. 1, se actualizează cu indicele preţurilor de consum comunicat de 

Institutul Naţional de Statistică, valabil la data la care se efectuează plata sumei, comparativ cu luna în care 

această sumă trebuia plătită. 

    (5) La sumele actualizate în condiţiile alin. 4 se acordă dobânda legală remuneratorie, calculată de la 

data la care hotărârea judecătorească a rămas executorie 

Art. 4. Fondurile publice necesare pentru plata sumelor aferente tranşelor prevăzute la art. 3, vor fi 

alocate din sursele de finanțare specifice fiecărei categorii de personal și vor fi cuprinse în bugetele 

instituţiilor respective. 

Art. 5. (1) Plata sumelor reprezentând drepturi salariale prevăzute în titluri executorii se efectuează 

de fiecare ordonator de credite care asigură plata drepturilor băneşti personalului din instituţiile publice, pe 

bază de state nominale, altele decât cele pentru plata salariilor, şi nu se cumulează cu drepturile salariale 

din luna plăţii. 

           (2) Sumele prevăzute la alin. 1 vor fi plătite în conturile indicate de beneficiari. 

Art. 6. Prevederile prezentei proceduri se aplică de către toate instituţiile publice din subordinea 

Consiliului Județean Alba. 
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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. 
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