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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea dării în folosinţă gratuită 

 Asociaţiei „ Agenţia Locală a Energiei Alba”- ALEA a imobilului situat administrativ 

în municipiul Alba Iulia, str. Trandafirilor nr. 9, judeţul Alba, cu destinaţia de sediu 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa extraordinară, publică, în data de 16 aprilie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită Asociaţiei „Agenţia Locală a Energiei 

Alba” - ALEA a imobilului situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Trandafirilor nr. 9, judeţul Alba, cu 

destinaţia de sediu; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită Asociaţiei 

„Agenţia Locală a Energiei Alba” - ALEA a imobilului situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. 

Trandafirilor nr. 9, judeţul Alba, cu destinaţia de sediu; 

- raportul de specialitate nr. 6896/4 aprilie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea nr. 6689/4 aprilie 2018 a Asociaţiei „Agenţia Locală a Energiei Alba”, înregistrată la 

registratura  Consiliului Județean Alba cu nr. 6805/4 aprilie 2018; 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 74/2008 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită 

Asociaţiei „Agenţia Locală a Energiei Alba”- ALEA şi „Alba-Manche Împreună” a imobilului situat 

administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Trandafirilor, nr. 9, judeţul Alba,cu destinaţia de sediu; 

- Contractului de comodat nr. 4483-8/2 aprilie 2008 încheiat între  Consiliul Judeţean Alba şi Asociaţia 

„Agenţia Locală a Energiei Alba-ALEA”, modificat prin Actul adiţional nr. 1-4552/3 aprilie 2013; 

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. 124 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- art. 874 şi art. 875 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 darea în folosinţă gratuită cu destinaţia de sediu, pe o perioadă de 5 ani, Asociaţiei 

„Agenţia Locală a Energiei Alba” - ALEA a imobilului situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. 

Trandafirilor, nr. 9, judeţul Alba - proprietate privată a Judeţului Alba, înscris în CF nr. 3008 Alba Iulia, nr. top 

1039/2/17 având suprafaţa construită de 75,39 mp şi suprafaţă utilă de 118,29 mp., urmând a fi încheiat un 

contract de comodat în acest sens. 

Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 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 și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Asociaţiei „Agenţia Locală a Energiei Alba” ALEA,  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. 98 

Alba Iulia, 16 aprilie 2018  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate pentru obiective mixte de 

investiții și a  indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Extindere și Dotare Unitatea Primiri Urgențe a 

Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”,  în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul  

Programului Operaţional Regional 

 2014-2020 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa extraordinară, publică, în data de 16 aprilie 2018; 

Luând în dezbatere: 

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

pentru obiective mixte de investiții și a  indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Extindere și Dotare 

Unitatea Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, în vederea depunerii acestuia spre 

finanțare în cadrul  Programului Operaţional Regional  2014-2020; - expunerea de motive la proiectul de 

hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate pentru obiective mixte de 

investiții și a  indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Extindere și Dotare Unitatea Primiri Urgențe a 

Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul  Programului 

Operaţional Regional  2014-2020;  

- raportul de specialitate nr. 7212 din 12 aprilie 2018 comun,  al Direcţiei dezvoltare şi bugete și al 

Serviciului pentru implementarea Programului Alba-România 100 din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba; 

  Ținând cont de prevederile Programului Operațional Regional POR 2014-2020, Ghidul solicitantului - 

Condiții generale pentru accesarea fondurilor  și Ghidul  solicitantului  - Condiții specifice de accesare a 

fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/8/8.1/8.2.B/ 1/7 regiuni, Axa Prioritară 8, Prioritatea de 

investiţii 8.1.; 

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

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

gestionarea patrimoniului județului și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție 

socială; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 3 lit. f și art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 10 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

- art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică faza Studiu de fezabilitate pentru obiective mixte de 

investiții  şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Extindere și Dotare Unitatea Primiri 

Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, conform anexei nr. 1 care cuprinde descrierea sumară a 

investiţiei şi anexei nr. 2  care cuprinde indicatorii tehnico-economici, ambele anexe – părţi integrante ale 

prezentei hotărâri.  

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia dezvoltare şi bugete şi Serviciul pentru 

implementarea Programului Alba - România 100 din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

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

Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, 
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Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridice şi relaţii publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete și 

Serviciului pentru implementarea Programului Alba – România 100 din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba. 

 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                            SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

Nr. 99 

Alba Iulia, 16 aprilie 2018 

 

NOTA: Anexa 1 a HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 99/16 aprilie 2018 este publicată și 

poate fi consultată pe pagina de internet www.cjalba.ro 

 

Anexa nr. 2  la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 99/16 aprilie 2018 

 

 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

„Extindere și Dotare Unitatea Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia” 
 

 

 

 

1. Denumirea obiectivului de investiţii: Extindere și Dotare Unitatea Primiri Urgențe a Spitalului 

Județean de Urgență Alba Iulia 

 

2. Proiectant: S.C. Birou de Proiectare Străjan S.R.L.  Alba Iulia 

 

3. Beneficiarul obiectivului: UAT Județul Alba 

 

4. Amplasamentul obiectivului: Judeţul Alba, Municipiul Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, nr. 23 

 

5. Indicatori tehnico - economici:  

● valoarea totală a investiţiei este de 7.531.213,90 lei cu TVA inclus, din care valoarea C+M este 

4.103.692,52 lei. 

 

● durata de implementare a proiectului este de 36 luni, din care durata de execuţie a  lucrărilor este 18 

luni  

 

      ● Regim de înălțime Corp nou UPU: S+P  

          Regim de înălțime Filtru  decontaminare: P  

 

     ● Suprafața utilă UPU existent: 721,14 mp 

         Suprafața utilă extindere: 715,52 mp 

         Suprafața utilă UPU final (existent+extins): 1436,66 mp 

 

     ● Suprafața construită desfășurată UPU existent: 823,11 mp 

         Suprafața construită desfășurată extindere: 855,90 mp 

              Suprafața construită desfășurată UPU final (existent+extins): 1679,01 mp 

 

  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale,  

a mandatului de consilier judeţean și implicit de vicepreședinte  

al Consiliului Județean Alba, deținute de domnul Cucui Alin Florin 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 26 aprilie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a 

mandatului de consilier judeţean și implicit de vicepreședinte al Consiliului Județean Alba, deținute de domnul 

Cucui Alin Florin; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea 

duratei normale, a mandatului de consilier judeţean și implicit de vicepreședinte al Consiliului Județean Alba, 

deținute de domnul Cucui Alin Florin; 

- referatul constatator nr. 7470/16 aprilie 2018  întocmit de secretarul Județului Alba cu privire la 

constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean și implicit 

de vicepreședinte al Consiliului Județean Alba, deținute de domnul Cucui Alin Florin; 

- certificatul de deces seria D.10 nr. 242488 al domnului Cucui Alin Florin (în copie); 

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. f, art. 91 alin. 2 lit. b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

   - art. 9 alin. 2 lit. i, art. 9 alin. 3, art. 12 și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor 

locali 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 constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier 

judeţean și implicit de vicepreședinte al Consiliului Județean Alba, deținute de domnul Cucui Alin Florin, ca 

urmare a decesului acestuia. 

Art. 2. Se declară vacant locul de consilier județean din partea Partidului Național Liberal deținut de 

domnul Cucui Alin Florin. 

Art. 3. Se declară vacantă funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Alba deținută de domnul 

Cucui Alin Florin. 

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, Partidului Național Liberal - Filiala Alba, Direcției juridică și relații 

publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

Nr. 100 

Alba Iulia, 26 aprilie 2018  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 335/23.11.2017 privind stabilirea de taxe 

locale şi tarife datorate bugetului general al Judeţului Alba, în anul 2018 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 26 aprilie 2018; 

Luând în dezbatere:   

- proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 335/23 noiembrie 

2017 privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al Judeţului Alba, în anul 2018; 

        

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba 

nr. 335/23 noiembrie 2017 privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al Judeţului Alba, 

în anul 2018; 

- raportul de specialitate nr. 7316/13.04.2018 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Analizând propunerile privind stabilirea de taxe locale și tarife datorate bugetului general al Județului 

Alba pentru anul 2018: 

- adresa nr. 19/8 ianuarie 2018 a Muzeului Național al Unirii Alba Iulia; 

- adresa nr. 44/12 ianuarie 2018 a Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia; 

- adresa nr. 145/11 ianuarie 2018 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud. 

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: 

- art. 91 alin. 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulteriore; 

- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu 

modificările și completărilor ulterioare; 

- Legii nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 71/2018 pentru modificarea art. 84 alin. 1 şi 4 din Legea n. 1/2011 a educaţiei naţionale;  

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

ulterioare; 

- O.G. nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea 

activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind 

Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - H.G. nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează 

condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de 

asigurări medicale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificările și completările ulterioare. 

- Ordinul nr. 196/139/2017 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de 

Sănătate privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 

161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului - cadru care reglementează condițiile 

acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări 

sociale de sănătate pentru anii 2016-2017. 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea                                                

HOTĂRÂRE 

 Art. I. Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 335/23 noiembrie 2017 privind 

stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al Judeţului Alba, în anul 2018, după cum urmează: 

 1. Anexa nr. 10 „Taxe și tarife percepute de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, în anul 2018” se va 

completa și va avea următorul cuprins:  
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                                                                               Anexa nr. 10 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 335 

din 23 noiembrie 2017, actualizată 

TAXE ŞI TARIFE 

percepute de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia,  în anul 2018 

 

Nr. 

crt. 
SPECIFICAŢIE 

Tarif/Taxă -lei- 

An 2018 

1 Tarif vizitare muzeu:  

1.1 - pentru elevi, studenţi, pensionari                   5 lei 

1.2 - pentru adulţi 10 lei 

1.3 - pentru preşcolari, veterani de război, persoane cu dizabilităţi Gratuit 

2 Tarif expertize bunuri culturale mobile (obiect)  25 - 500 lei  

3 Tarif arheologie - descărcare sarcină arheologică 35 lei/oră 

4 Tarif restaurare – conservare bunuri culturale mobile 25 lei/oră 

5 Tarif documentare și tehnoredactare 20 lei/oră 

6 Tarif pentru produsele aflate la stand (de la terţi) 20 % 

7 Taxă ghidaj expoziţii 35 lei 

8 Taxă ghidaj „Turul Cetăţii Alba Iulia’’ 100 lei/oră 

150 lei/două ore 

9 Taxă filmare în scop publicitar 100 lei/15 minute 

10 Tarif fotocopiere documente din colecţia muzeului 100 lei/pag. A4 

10.1 Instituțiile publice cu obiect de activitate cercetarea-dezvoltare Gratuit 

10.2 Urmașii persoanelor care se regăsesc în documentele solicitate, precum și 

urmașii celor care au donat documentele respective 

Gratuit 

11 Tarif arheologie - lucrări de cercetare arheologică preventivă în cadrul 

proiectelor de infrastructură de transport de interes național 

50 lei/oră 

12 Tarif lucrări auxiliare cercetării arheologice preventive în cadrul 

proiectelor de infrastructură de transport de interes național   

              35 lei/oră 

13 Tarif evaluare potenţial arheologic pentru balastiere, amenajare iaz 

piscicol şi alte lucrări edilitare 

3.000/ha 

14 Tarif vizitare integrat ( muzeu+Museikon)  

14.1 - pentru elevi, studenți, pensionari 7,50 lei 

14.2 - pentru adulți   15 lei 

2. Anexa nr. 11 „Tarife percepute de Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, în anul 2018” se va 

completa și va avea următorul cuprins: 

                                                                               Anexa nr. 11 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 335 

din 23 noiembrie 2017, actualizată 

TARIFE 

percepute de Teatrul de păpuși „Prichindel” Alba Iulia,  în anul 2018 

 

Nr. 

crt. 
SPECIFICAŢIE 

Tarif –lei/euro 

An 2018 

1 Bilete de intrare la spectacolele pentru copii (bilet/persoană)  5 lei 

2 Bilete de intrare la spectacolele pentru adulți – grupuri peste 30 de 

persoane (bilet/persoană) 
10 lei 

3 Bilete de intrare la spectacolele pentru adulți –pensionari și studenți 

(bilet/persoană) 
15 lei 

4 Bilete de intrare la spectacolele pentru adulți - de complexitate medie 

(bilet/persoană) 
18 lei 

5 Bilete de intrare la spectacolele pentru adulți - de complexitate ridicată 

(bilet/persoană) 
20 lei 

6 Chirie sală/oră 150 lei 

7 Tarife pentru spectacolele desfăşurate în ţară între 300 - 5.000 lei 

8 Tarife pentru spectacolele desfăşurate în străinătate între 250 – 1.500 euro 

9 Bilet de intrare la GALA UNITER ( bilet/persoană) 30 lei 

NOTA: * Tarifele de la punctele 7 și 8 se stabilesc în funcție de negocierea cu beneficiarul și sunt 

aprobate prin Hotărârea Consiliului Administrativ al Teatrului de Păpuși Prichindel Alba Iulia. 

 3. Anexa nr. 13 „Tarife pentru serviciile paraclinice percepute de Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, în 

anul 2018” se va completa și va avea următorul cuprins:. 
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                                                                               Anexa nr. 13 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 335 

din 23 noiembrie 2017, actualizată 

                                                                         TARIFE 

pentru serviciile paraclinice percepute de Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud în anul 2018 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea analizei Tarif  - lei - 

An 2018 

Hematologie 

1 Hemoleucograma completă, hemoglobina, hematocrit, număratoare 

eritrocite, număratoare leucocite, număratoare trombocite, formula 

leucocitară, indici eritrocitari 

14.00 

2 Numărătoare reticulocite 6.00 

3 Examen citologic al frotiului sanguin 19.00 

4 VSH*1 2.65 

5 Timp Quick, activitate de protrombina 10.70 

6 Raport protrombinic (INR) 8.00 

7 Timpul de tromboplastină parțial activat (APTT) 12.00 

8 Hemoglobina glicozilată 25.00 

Biochimie serică  și urinară 

9 Uree serică*1 5.85 

10 Acid uric seric 5.00 

11 Creatinina serică*1 6.00 

12 Calciu seric total*1 5.30 

13 Magneziemie*1 5.30 

14 Sideremie*1 7.00 

15 Glicemie*1 5.70 

16 Colesterol seric total*1 5.70 

17 HDL colesterol 8.00 

18 LDL colesterol 7.00 

19 Trigliceride serice*1 7.00 

20 Proteine totale serice*1 7.00 

21 TGO*1 5.80 

22 TGP*1 5.80 

23 Fosfatază alcalină*1 7.70 

24 Gama GT 8.00 

25 Bilirubina totală*1 5.80 

26 Bilirubina directa*1 5.80 

27 Examen complet de urină (sumar + sediment) 9.30 

28 Dozare glucoză urinară*1 5.30 

29 Dozare proteine urinare*1 5.30 

Microbiologie 

  Examen spută    

30 Antibiogramă BK (INH, RMP, PAS)  100.00 

  Exudat faringian   

31 Cultură*1(inclusiv antibiogramă pentru culturi pozitive) 20.00 

32 Examen fungic exudat faringian - Examen microscopic nativ şi colorat, 

cultură şi identificare fungică 

15.00 

  Analiză urină   

33 Urocultura*1 (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) 20.00 

34 Examen fungic urină*1) Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi 

identificare fungică  

15.00 

  Examen din secreții uretrale, optice, nazale, conjunctivale și puroi 

35 Examen microscopic probă 15.00 

36 Cultură, cultură germeni aerobi (inclusiv antibiograma pentru culturi 

pozitive) 

15.40 

37 Antibiograma  15.00 

  Examen lichid puncție   
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38 Examen microscopic/frotiu 5.00 

39 Cultura (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) 20.00 

40 Citodiagnostic lichid de puncție  80.00 

  Examen spută BK   

41 Examen microscopic Ziehl - Nielsen  15.00 

42 Cultură pe mediu solid 60.00 

  Examen spută nespecific   

43 Examen microscopic Gram 12.00 

44 Cultură (inclusiv antibiograma) 30.00 

Examinări radiologice, imagistică medicală și explorări funcționale 

45 Ex. radiologic torace şi organe ale toracelui 30.00 

46 EKG*1 10.00 

47 Spirometrie 20.00 

48 Spirograma + test farmacodinamic bronhomotor 25.00 

49 Aerosoli/caz 10.00 

50 Ecografie generală 70.00 

51 Ecografie toracică 50.00 

52 Examen radiologic cranian standard 30.00 

53 Radiografie de membre 35.00 

54.1 - braț 

54.2 - cot 

54.3 - antebraț 

54.4 - pumn 

54.5 - mână 

54.6 - șold 

54.7 - coapsă 

54.8 - genunchi 

54.9 - gambă 

54.10 - gleznă 

54.11 - picior 

54.12 - calcaneu 

55 Examen radiologic centură scapulară 30.00 

56 Examen radiologic coloană vertebrală/segment - o incidență 35.00 

57 Examen radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ 32.00 

58 Examen radiologic articulații sacro-iliace 35.00 

Art. II. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, şi managerilor Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, 

Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia și Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, vor duce 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 şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, Teatrului de Păpuși „Prichindel” 

Alba Iulia, Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, Direcţiei juridică şi relaţii 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 

 

Nr. 101 

Alba Iulia, 26 aprilie 2018 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la însuşirea documentaţiei cadastrale de actualizare date imobil pentru înscrierea construcţiilor 

privind obiectivul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba, Staţie de transfer 

Deşeuri Blaj, situată în comuna Sîncel, Judeţul Alba”, înscris în CF nr. 70573 Sîncel - proprietate a 

Judeţului Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 26 aprilie 2018; 

Luând în dezbatere:  

- proiectul de hotărâre cu privire la însuşirea documentaţiei cadastrale de actualizare date imobil pentru 

înscrierea construcţiilor privind obiectivul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba, Staţie 

de transfer Deşeuri Blaj, situată în comuna Sîncel, Judeţul Alba”, înscris în CF nr. 70573 Sîncel - proprietate a 

Judeţului Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba;  

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la însuşirea documentaţiei cadastrale de 

actualizare date imobil pentru înscrierea construcţiilor privind obiectivul „Sistem de Management Integrat al 

Deşeurilor în Judeţul Alba, Staţie de transfer Deşeuri Blaj, situată în comuna Sîncel, Judeţul Alba”, înscris în CF 

nr. 70573 Sîncel - proprietate a Judeţului Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 6221/29 martie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- documentaţia cadastrală de actualizare date imobil, înregistrată la registratura Consiliului Județean 

Alba cu nr. 6118/28 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. 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 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 

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. 1. Se însuşeşte documentaţia cadastrală de actualizare date imobil pentru înscrierea construcţiilor 

privind obiectivul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba, Staţie de transfer Deşeuri Blaj, 

situată în comuna Sîncel, Judeţul Alba”, înscris în CF nr. 70573 Sîncel - proprietate a Judeţului Alba ca bun 

aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, potrivit anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă înscrierea în cartea funciară 70573 a UAT Sîncel, cu drept de proprietate în favoarea 

Judeţului Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, a construcţiilor C1, C2, C3, C4, C5, C6, 

sub denumirile şi cu suprafeţele construite la sol care se regăsesc în documentaţia cadastrală de actualizare date 

imobil. 

Art. 3. Se solicită Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Blaj, înscrierea în Cartea Funciară a 

construcţiilor identificate la art. 2 din prezenta hotărâre. La rubrica Observaţii/Referinţe a CF nr. 70573 a 

comunei Sîncel se va trece: Imobil împrejmuit cu gard din plasa de sârmă şi fundaţie de beton. Imobil parţial 

împrejmuit. „Staţie de transfer Deşeuri Blaj” – drumuri, rigole, spaţii verzi, împrejmuire şi porţi acces. „Depozit 

neconform închis” – puţuri monitorizare ape subterane, inst. gestionare levigat, drumuri şi rigole, împrejmuire şi 

poartă acces. 

Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 
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Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcției juridice şi relații publice, Direcţiei amenajarea teritoriului şi 

urbanism, Direcţiei dezvoltare şi bugete şi Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatul de specialitate 

al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 102 

Alba Iulia, 26 aprilie 2018 

 

NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 102/26 aprilie 2018 este publicată și 

poate fi consultată pe pagina de internet www.cjalba.ro  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la însuşirea documentaţiei cadastrale de actualizare date imobil pentru înscrierea construcţiilor 

privind obiectivul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba, Centrul de Management 

Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba, situat în comuna Galda de Jos, Judeţul Alba”, înscris în CF nr. 

70275 Galda de Jos - proprietate a  

Judeţului Alba ca bun aparţinând  domeniului public al Judeţului Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 26 aprilie 2018; 

Luând în dezbatere:  

- proiectul de hotărâre cu privire la însuşirea documentaţiei cadastrale de actualizare date imobil pentru 

înscrierea construcţiilor privind obiectivul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba, Centrul 

de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba, situat în comuna Galda de Jos, Judeţul Alba”, înscris în 

CF nr. 70275 Galda de Jos - proprietate a Judeţului Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la însuşirea documentaţiei cadastrale de 

actualizare date imobil pentru înscrierea construcţiilor privind obiectivul „Sistem de Management Integrat al 

Deşeurilor în Judeţul Alba, Centrul de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba, situat în comuna 

Galda de Jos, Judeţul Alba”, înscris în CF nr. 70275 Galda de Jos - proprietate a Judeţului Alba ca bun aparţinând 

domeniului public al Judeţului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 6223/29 martie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- documentaţia cadastrală de actualizare date imobil, înregistrată la registratura Consiliului Județean 

Alba cu nr. 6118/28 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. 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 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 

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. 1. Se însuşeşte documentaţia cadastrală de actualizare date imobil pentru înscrierea construcţiilor 

privind obiectivul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba, Centrul de Management 

Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba, situat în comuna Galda de Jos, Judeţul Alba”, înscris în CF nr. 70275 

Galda de Jos - proprietate a Judeţului Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, potrivit anexei 

- parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă înscrierea în cartea funciară 70275 a UAT Galda de Jos, cu drept de proprietate în 

favoarea Judeţului Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, a construcţiilor C1, C2, C3, C4, 

C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, sub denumirile şi 

cu suprafeţele construite la sol care se regăsesc în documentaţia cadastrală de actualizare date imobil.  

Art. 3. Se solicită Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba Iulia, înscrierea în Cartea Funciară 

a construcţiilor identificate la art. 2 din prezenta hotărâre. La rubrica Observaţii/Referinţe a CF nr. 70275 a 

comunei Galda de Jos se va trece: Imobil împrejmuit cu gard din plasa de sârmă şi fundaţie de beton. „Centrul de 

Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba” – imobilul cuprinde: drumuri şi platforme interne, rigole, 

spaţii verzi, împrejmuire şi porţi acces, staţie de carburant mobilă, puţuri monitorizare pânză freatică celula 1, 

reţea distribuţie energie electrică. 

Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. 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, 
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Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcției juridice şi relații publice, Direcţiei amenajarea teritoriului şi 

urbanism, Direcţiei dezvoltare şi bugete şi Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatul de specialitate 

al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 103 

Alba Iulia, 26 aprilie 2018 

 

 

NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 103/26 aprilie 2018 este publicată și 

poate fi consultată pe pagina de internet www.cjalba.ro 

  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

cu privire la însuşirea documentaţiei cadastrale de actualizare date imobil pentru înscrierea construcţiilor 

privind obiectivul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba, Staţie de transfer 

Deşeuri sat Tărtăria, comuna Săliştea, Judeţul Alba”,  

înscris în CF nr. 70176 Săliştea - proprietate a Judeţului Alba ca bun  

aparţinând  domeniului public al Judeţului Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 26 aprilie 2018; 

Luând în dezbatere:  

- proiectul de hotărâre cu privire la însuşirea documentaţiei cadastrale de actualizare date imobil pentru 

înscrierea construcţiilor privind obiectivul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba, Staţie 

de transfer Deşeuri sat Tărtăria, comuna Săliştea, Judeţul Alba”, înscris în CF nr. 70176 Săliştea - proprietate a 

Judeţului Alba ca bun aparţinând  domeniului public al Judeţului Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la însuşirea documentaţiei cadastrale de 

actualizare date imobil pentru înscrierea construcţiilor privind obiectivul „Sistem de Management Integrat al 

Deşeurilor în Judeţul Alba, Staţie de transfer Deşeuri sat Tărtăria, comuna Săliştea, Judeţul Alba”, înscris în CF 

nr. 70176 Săliştea - proprietate a Judeţului Alba ca bun aparţinând  domeniului public al Judeţului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 6225/29 martie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- documentaţia cadastrală de actualizare date imobil, înregistrată la registratura Consiliului Județean 

Alba cu nr. 6118/28 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. 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 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 

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. 1. Se însuşeşte documentaţia cadastrală de actualizare date imobil pentru înscrierea construcţiilor 

privind obiectivul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba, Staţie de transfer Deşeuri sat 

Tărtăria, comuna Săliştea, Judeţul Alba”, înscris în CF nr. 70176 Săliştea, - proprietate a Judeţului Alba ca bun 

aparţinând  domeniului public al Judeţului Alba, potrivit anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă înscrierea în cartea funciară 70176 a UAT Săliştea, cu drept de proprietate în favoarea 

Judeţului Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, a construcţiilor C1, C2, C3, C4, C5, sub 

denumirile şi cu suprafeţele construite la sol care se regăsesc în documentaţia cadastrală de actualizare date 

imobil.  

Art. 3. Se solicită Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba Iulia, înscrierea în Cartea Funciară 

a construcţiilor identificate la art. 2 din prezenta hotărâre. La rubrica Observaţii/Referinţe a CF nr. 70176 a 

comunei Săliştea se va trece: imobil împrejmuit cu gard din plasa de sârma, poartă; Staţie de transfer deşeuri 

Tărtăria - cuprinde drumuri, spaţii verzi. 

Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. 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, Direcției juridice şi relații publice, Direcţiei amenajarea teritoriului şi 
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urbanism, Direcţiei dezvoltare şi bugete şi Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatul de specialitate 

al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 104 

Alba Iulia, 26 aprilie 2018 

 

 

NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 104/26 aprilie 2018 este publicată și 

poate fi consultată pe pagina de internet www.cjalba.ro 

  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei cadastrale de dezlipire a imobilului înscris în  

CF nr. 71740 Cugir, situat administrativ în oraşul Cugir, str. Victoriei, nr. 9, judeţul Alba  

- proprietate publică a Judeţului Alba 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 26 aprilie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de dezlipire a imobilului înscris în CF 

nr. 71740 Cugir, situat administrativ în oraşul Cugir, str. Victoriei, nr. 9, judeţul Alba, proprietate publică a 

Judeţului Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de dezlipire a 

imobilului înscris în CF nr. 71740 Cugir, situat administrativ în oraşul Cugir, str. Victoriei, nr. 9, judeţul Alba, 

proprietate publică a Judeţului Alba; 

-  raportul de specialitate nr. 6226/29 martie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului; 

- documentaţie cadastrală dezlipire imobil, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr.  

6118/28 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. 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; 

- Ordinul 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. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului înscris în CF nr. 71740 Cugir, cu nr. cad. 71740 şi nr. top. 

4503/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, curţi construcţii în suprafaţă totală de 6648 mp., în două loturi după cum urmează: 

- Lotul nr. 1 în suprafaţă de 4261 mp., nr. top. 4503/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2/1, categoria de folosință 

curţi construcţii şi construcţia C1, având ca proprietar Judeţul Alba - Domeniul public, în cotă de 1/1 părţi; 

- Lotul nr. 2 în suprafaţă de 2387 mp., nr. top. 4503/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2/2, categoria de folosință 

curţi construcţii şi construcţia C2, C3, C4, având ca proprietar Judeţul Alba - Domeniul public, în cotă de 1/1 

părţi; 

Art. 2. Se însuşeşte documentaţia cadastrală de dezlipire a imobilului identificat la art. 1, ce constituie 

anexă  - parte integrantă din prezenta hotărâre.   

Art. 3. Se solicită Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba Iulia, înscrierea operaţiunii de 

dezlipire în cele 2 loturi şi înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate în favoarea Judeţului Alba - 

Domeniul public, precum şi asupra construcţiilor edificate pe acestea. 

Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. 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, Direcției juridice şi relații publice, Direcției 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. 105 

Alba Iulia, 26 aprilie 2018 

NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 105/26 aprilie 2018 este publicată și 

poate fi consultată pe pagina de internet www.cjalba.ro 

  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea prelungirii duratei contractului de transmitere a dreptului de administrare de la 

Consiliul Judeţean Alba către Casa Judeţeană de Pensii Alba, asupra bunurilor - spaţii în suprafaţă utilă 

totală de 76,24 mp, situate la etajul doi al Ambulatorului de specialitate din municipiul Alba Iulia, str. Al. 

Vaida Voievod, nr. 2, judeţul Alba - proprietate publică a Judeţului Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 26 aprilie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de transmitere a dreptului de 

administrare de la Consiliul Judeţean Alba către Casa Judeţeană de Pensii Alba, asupra bunurilor-spaţii în 

suprafaţă utilă totală de 76,24 mp, situate la etajul doi al Ambulatorului de specialitate din municipiul Alba Iulia, 

str. Al. Vaida Voievod, nr. 2, judeţul Alba - proprietate publică a Judeţului Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de 

transmitere a dreptului de administrare de la Consiliul Judeţean Alba către Casa Judeţeană de Pensii Alba, asupra 

bunurilor-spaţii în suprafaţă utilă totală de 76,24 mp, situate la etajul doi al Ambulatorului de specialitate din 

municipiul Alba Iulia, str. Al. Vaida Voievod, nr. 2, judeţul Alba - proprietate publică a Judeţului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 6409/30 martie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea nr. 3497/27 martie 2018 a Casei Judeţene de Pensii Alba, înregistrată la registratura  

Consiliului Județean Alba cu nr. 6110/28 martie 2018; 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 42/2013 privind aprobarea dării în administrarea Casei 

Judeţene de Pensii Alba, a unor bunuri - spaţii în suprafaţă utilă totală de 76,24 mp, situate la etajul doi al 

Ambulatoriului de Specialitate din Municipiul Alba Iulia, str. Al. Vaida Voievod nr. 2, proprietate publică a 

judeţului Alba; 

- Contractului de transmitere a dreptului de administrare nr. 6110-3683/15.05.2013 de la Consiliul 

Judeţean Alba către Casa Judeţeană de Pensii Alba, asupra bunurilor-spaţii in suprafata utila totala de 76,24 

mp, situate la etajul doi al Ambulatorului de specialitate din Municipiul Alba Iulia, str. Al. Vaida Voievod, nr. 2, 

proprietate publică a judeţului 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. 1 lit. c şi art. 123 alin. 1 din Legea nr. 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. 12 alin. 5 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1229/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului 

Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă şi a serviciilor teritoriale de expertiză 

medicală a capacităţii de muncă; 

- art. 861, 867- 870 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 prelungirea duratei contractului de transmitere a dreptului de administrare de la 

Consiliul Judeţean Alba către Casa Judeţeană de Pensii Alba, asupra bunurilor-spaţii in suprafata utila totala de 

76,24 mp, situate la etajul doi al Ambulatorului de specialitate din municipiul Alba Iulia, str. Al. Vaida Voievod, 

nr. 2, judeţul Alba - proprietate publică a Judeţului Alba, cu 5 ani. 

Art. 2. Se aprobă completarea Contractului de transmitere a dreptului de administrare nr. 6110-

3683/15.05.2013, încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi Casa Judeţeană de Pensii Alba, cu un nou Act 

Adiţional, care va avea ca obiect modificarea duratei contractului în sensul prelungirii duratei cu 5 ani. 

   Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art. 4. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 
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Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Casei Judeţene de Pensii Alba,  Direcției juridice şi relații publice, 

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

Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 
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Alba Iulia, 26 aprilie 2018 
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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 26 aprilie 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. 6523/02 aprilie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea Asociaţiei APA ALBA nr. 93/19.03.2018 înregistrată la registratura Consiliului Județean 

Alba cu nr. 5320/19.03.2018. 

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 către Societatea APA-CTTA S.A. Alba a bunurilor menţionate la art. 1 

din prezenta hotărâre, 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. 107 

Alba Iulia, 26 aprilie 2018 
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Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 107/26 aprilie 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. 
Sistem I7+ licenţă Win 10 pro + 

monitor Philips 
Buc. 3 4.938,00 14.814,00 

2. Generator de curent TR40D Buc. 1 71.000,00 71.000,00 

3. 
Oscilioscop digital portabil Fluke 

124B/EU 
Buc. 1 8.800,00 8.800,00 

4. 

Multifuncţional laser mono 

Workcentre 5022+ modul de reţea 

Xerox 497K14820 pentru Work Centre 

5022/2054 

Buc. 8 3.565,00 28.520,00 

5. Multifuncţional laser mono 

Workcentre 5022+ modul de reţea 

Xerox 497K14820 pentru Work Centre 

5022/2054 Buc. 1 3.548,00 3.548,00 

6. Laptop Asus Rogue STRIX GL 553 

VD-FY 034+ licenţă OEM Microsoft 

Windows 10 Buc. 1 5.193,00 5.193,00 

 TOTAL MIJLOACE FIXE 131.875,00 

Nr. 

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

Preț unitar 

(lei) 

Valoare de 

inventar (lei) 

1. Multifuncţional laser brother MFC-

L5750DW mono A4 Buc. 1 2.054,00 2.054,00 

2. Multifuncţional laser brother MFC-

L5750DW mono A4 Buc. 1 2.054,00 2.054,00 

TOTAL OBIECTE DE INVENTAR: 4.108,00 

 

 

 

                           CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU    
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

„Împrejmuire Centru de vizitare Poarta Raiului” 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 26 aprilie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea  Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul „Împrejmuire Centru de vizitare Poarta Raiului”; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea  Studiului de fezabilitate și a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Împrejmuire Centru de vizitare Poarta Raiului”; 

- raportul de specialitate comun, nr. 6651/3 aprilie 2018 al Direcţiei amenajarea teritoriului și urbanism 

şi Direcţiei juridică și relații publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;  

Luând în considerare prevederile: 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 21/2011 privind aprobarea Contractului de administrare a 

sitului de importanţă comunitară Frumoasa;   

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 10/2016 privind aprobarea angajamentului de asumare a 

sustenabilității rezultatelor Proiectului „Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa și 

ROSPA0043 Frumoasa”, pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la finalizarea acestuia; 

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

strategii 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. b, art. 91 alin. 3 lit. f şi art. 126 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

- Ordinului ministrului mediului apelor şi pădurilor nr. 1158 din 24 iunie 2016 privind  aprobarea 

Planului de management şi Regulamentul Siturilor Natura 2000 siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 

Frumoasa; 

 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 aproba Studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Împrejmuire Centru de vizitare Poarta 

Raiului”, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Împrejmuire Centru de vizitare Poarta 

Raiului”, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei amenajarea teritoriului și 

urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

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

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

Direcţiei amenajarea teritoriului și urbanism, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcţiei dezvoltare şi bugete şi 

Direcţiei juridică și relații publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                              CONTRASEMNEAZĂ 

        PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                 Ion DUMITREL                     Vasile BUMBU   

Nr. 108 

Alba Iulia, 26 aprilie 2018 

NOTA: Anexa 1 a HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 108/26 aprilie 2018 este publicată și 

poate fi consultată pe pagina de internet www.cjalba.ro  

http://www.cjalba.ro/
http://www.cjalba.ro/
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 Anexa nr. 2 la Hotărârea  

Consiliului Judeţean Alba nr. 108 din 26 aprilie 2018   

 

 

 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI 

„ÎMPREJMUIRE CENTRU DE VIZITARE POARTA RAIULUI” 
 

 

 

1. Denumirea obiectivului de investiţii: „Împrejmuire Centru de vizitare Poarta Raiului” 

 

2. Proiectant: S.C. CAPITEL PROIECT S.R.L.  

 

3. Beneficiarul obiectivului: CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

 

4. Amplasamentul obiectivului: satul Tău-Bistra, Trup Poarta-Raiului, comuna Șugag, județul Alba, C.F. 

70792 Şugag, nr. cad. 70792 

 

5. Indicatori tehnico - economici:  

 Principalii indicatori tehnico economici ai investiției sunt: 

- Valoarea totală a investiţiei este de      134613,59  lei cu TVA,  

din care valoarea C+M este  de   105360,03 lei cu TVA. 

 - sistemul constructiv ales este din fundații de beton izolate, ancore metalice, elemente de ancorare și 

stâlpi de lemn. 

- durata de execuţie a obiectivului: 12 luni 

- perimetrul  terenului are o lungime de 275,13 m 

- adâncimea de fundare va fi de 105 cm sub cota terenului natural  

- regim de înălțime propus: minim 1,4 m și maxim 3 m 

 

6. Finanţarea investiţiei:  

- buget local 134.613,59  lei cu TVA 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Alba, scoaterii din 

funcţiune şi casării a două rezervoare cilindrice,  

aflate în administrarea Serviciului de Ambulanţă Judeţean Alba 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 26 aprilie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Judeţului 

Alba, scoaterii din funcţiune şi casării a două rezervoare cilindrice, aflate în administrarea Serviciului de 

Ambulanţă Judeţean Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în 

domeniul privat al Judeţului Alba, scoaterii din funcţiune şi casării a două rezervoare cilindrice, aflate în 

administrarea Serviciului de Ambulanţă Judeţean Alba; 

- raportul de specialitate nr. 6734/3 aprilie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 1283/15 martie 2018 a Serviciului de Ambulanţă Judeţean Alba, înregistrată la registratura 

Consiliului Judeţean Alba cu nr. 5775/22 martie 2018. 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 94/2006 privind darea în administrare Serviciului Judeţean de 

Ambulanţă Alba, a imobilului situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Calea Moţilor, nr. 83, judeţul Alba; 

- Contractului nr. 5907-692/2006 de transmitere a dreptului de administrare de la Consiliul Judeţean 

Alba către Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba asupra imobilului situat administrativ în municipiul Alba Iulia, 

Calea Moţilor, nr. 83, judeţul 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. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a și art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

- Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a 

activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrative-teritoriale, aprobată 

prin Legea nr. 246/2001; 

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

publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind 

amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale; 

- H.G. nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale; 

- Ordinului nr. 2861/2009 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Alba a două rezervoare 

cilindrice, aparţinând imobilului situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Calea Moţilor, nr. 83, judeţul Alba, 

în care îşi are sediul Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba.   

Art. 2. Se aprobă scoaterea din funcţiune şi casarea de către Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba a 

celor două rezervoare cilindrice la care se face referire în art. 1 din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Poziţia cu nr. crt. 35 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba se 

modifică după cum urmează: 
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- coloana 3 va avea următorul cuprins: „Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Calea 

Moţilor nr. 83, înscris în C.F. nr. 31339 Alba Iulia, sub nr. ord. A+1,4, cu nr. top. 2900/2, 2904/2, 2905/2/2 şi 

2906/2, compus din: Clădire Sediu Ambulanţă, având un regim de înălţime P, cu suprafaţa construită de 251,82 

mp, cuprinzând 12 încăperi, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip 

terasă; Clădire Birouri Contabilitate, având un regim de înălţime P, cu suprafaţa construită de 63,95 mp, 

cuprinzând 4 încăperi, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip 

terasă; Clădire Garaje și Atelier mecanic, având un regim de înălţime P, cu suprafaţa construită de 630,17 mp, 

cuprinzând 4 încăperi, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip 

terasă; Clădire Garaje, având un regim de înălţime P, cu suprafaţa construită de 390 mp, cuprinzând 11 încăperi, 

realizată din: fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton, şarpantă de lemn şi acoperiş din tablă; 

Clădire Centrală termică, având un regim de înălţime P, cu suprafaţa construită de 50 mp, cuprinzând 2 încăperi, 

realizată din: fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă; Rampă de 7 tone, 

realizată din metal, în suprafaţă construită 28 mp. Teren aferent în suprafaţă totală de 4.349 mp. Vecinătăţi: Est – 

Str. Mesteacănului, Sud – Str. Luceafărului, Vest – Ansamblu locuinţe, Nord  – Calea Moţilor”. 

  - coloana nr. 5  va avea următorul cuprins: „3.294.177,31 lei”. 

Art.  4. Contractul de administrare nr. 5907-692/2006, încheiat între Judeţul Alba prin Consiliul 

Judeţean Alba şi Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba, se modifică prin Act adiţional, în mod corespunzător. 

Art. 5. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 6. 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, Serviciului de Ambulanţă Judeţean Alba, Direcţiei juridică şi relaţii 

publice, Direcției de dezvoltare şi bugete şi Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                              CONTRASEMNEAZĂ 

        PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                 Ion DUMITREL                     Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 109 

Alba Iulia, 26 aprilie 2018 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind prelungirea perioadei de închiriere a spaţiului în suprafaţă utilă totală de 40 mp, situat la etajul 

doi al imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată a 

Judeţului Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 26 aprilie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind prelungirea perioadei de închiriere a spaţiului, în suprafaţă utilă totală de 

40 mp, situat la etajul doi al imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - 

proprietate privată a Judeţului Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind prelungirea perioadei de închiriere a spaţiului, în 

suprafaţă utilă totală de 40 mp, situat la etajul doi al imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, 

judeţul Alba - proprietate privată a Judeţului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 7001/10 aprilie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea doamnei Cornelia Popa, în calitate de reprezentant al Convenţiei de grupare a cabinetelor de 

tehnică dentară, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba, înregistrată la registratura 

Consiliului Judeţean Alba cu nr. 6719/3 aprilie 2018; 

Luând în considerare prevederile:  

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 70/2013 privind aprobarea închirierii unor bunuri-spaţii, în 

suprafaţă utilă totală de 40 mp, situate la etajul doi al imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 

5A, proprietate privată a Judeţului Alba, cu modificările ulterioare aduse prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Alba nr. 83/2014, Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 82/2015, Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 

65/2016 şi Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 139/2017; 

- Contractului de închiriere nr. 6369/30 aprilie 2013 încheiat între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean 

Alba şi doamna Cornelia POPA, în calitate de reprezentant al Convenţiei de grupare a cabinetelor de tehnică 

dentară, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5, judeţul Alba, precum şi Actul adiţional nr. 1/29 

aprilie 2014, Actul adițional nr. 2/28 aprilie 2015, Actul adiţional nr. 3/5 mai 2016 şi Actul adiţional nr. 4/20 

aprilie 2017; 

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, art. 91 alin. 4 lit. a și art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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 prelungirea perioadei de închiriere a spaţiului în suprafaţă utilă totală de  40 mp, situat 

la etajul doi al imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, județul Alba - proprietate privată a 

Judeţului Alba, până la data de 31 mai 2018, sens în care va fi încheiat Actul Adiţional nr. 5 la Contractul de 

închiriere nr.6369/30 aprilie 2013.  

Art. 2. Celelalte prevederi al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 70/2013, cu modificările ulterioare, 

rămân neschimbate.  

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, doamnei Cornelia Popa, Direcției juridice şi relații publice, Direcției 

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

Judeţean Alba. 

                              CONTRASEMNEAZĂ 

        PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                 Ion DUMITREL                     Vasile BUMBU   

Nr. 110 

Alba Iulia, 26 aprilie 2018  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al  Judeţului Alba, bugetului fondurilor 

externe nerambursabile și a bugetelor instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii  

pentru trimestrul I al anului 2018 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 26 aprilie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al Judeţului Alba, 

bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral 

sau parţial din venituri proprii pentru trimestrul I al anului 2018; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului 

local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor instituţiilor publice și 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru trimestrul I al anului 2018; 

- raportul de specialitate nr. 7499 din 17 aprilie 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 pentru trimestrul I al anului 

2018 conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile pentru trimestrul I 

al anului 2018 conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă contul de execuţie al bugetelor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii și 

subvenţii din bugetul local pentru trimestrul I al anului 2018 conform anexei nr. 3 - parte integrantă a 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, Direcției juridică și relații publice și Direcţiei 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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Alba Iulia, 26 aprilie 2018 
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Anexa nr. 1 la Hotărârea  

Consiliului Judeţean Alba nr. 111 din 26 aprilie 2018   

 

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL AL JUDEȚULUI ALBA 

PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2018 

    
 

    lei 

DENUMIRE 
Cod 

indicator 

Prevederi 

anuale 

Prevederi 

trim I 

Execuţie la 

31.03.2018 

VENITURILE SECȚIUNII DE 

FUNCŢIONARE 

000102 231.676.700 67.119.910 66.901.201 

I.  VENITURI CURENTE 0002 144.877.700 44.919.910 47.489.533 

A.  VENITURI FISCALE 0003 145.586.700 45.252.910 47.992.665 

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT,  

ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA 

PERSOANE FIZICE 

0006 49.700.000 17.583.000 21.143.249 

Cote si sume defalcate din impozitul pe 

venit 

0402 49.700.000 17.583.000 21.143.249 

A2.  IMPOZITE ŞI TAXE PE 

BUNURI ŞI SERVICII 

0010 95.886.700 27.669.910 26.849.416 

Sume defalcate din TVA 1102 93.972.000 27.017.000 26.536.000 

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 

utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea 

de activităţi 

1602 1.914.700 652.910 313.416 

B.   VENITURI NEFISCALE 

(0013+0014) 

0012 -709.000 -333.000 -503.132 

B1.  VENITURI DIN PROPRIETATE 0013 330.000 87.000 71.392 

Venituri din proprietate 3002 330.000 87.000 71.392 

B2.  VÂNZARI DE BUNURI ŞI 

SERVICII 

0014 -1.039.000 -420.000 -574.524 

Venituri din prestări servicii şi alte 

activităţi 

3302 1.500.000 375.000 374.405 

Amenzi, penalităţi şi confiscări 3502 105.000 25.000 2.477 

Diverse venituri 3602 117.000 30.000 18.594 

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 

pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare 

a bugetului local (cu semnul minus) 

370203 -2.761.000 -850.000 -970.000 

IV.  SUBVENŢII 0017 86.799.000 22.200.000 19.411.668 

SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE 

ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

0018 86.799.000 22.200.000 19.411.668 

Subvenţii de la bugetul de stat 4202 86.799.000 22.200.000 19.411.668 

CHELTUIELILE SECŢIUNII DE 

FUNCŢIONARE 

5002 231.676.700 67.119.910 50.921.604 

Autorităţi publice şi acţiuni externe 5102 18.825.930 7.882.000 5.852.921 

CHELTUIELI CURENTE 5102.01 18.825.930 7.882.000 5.853.353 

TITLUL I CHELTUIELI DE 

PERSONAL 

5102.10 13.485.000 4.431.000 3.236.941 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 5102.20 5.202.930 3.313.000 2.598.704 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 5102.55 31.000 31.000 0 

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 5102.59 107.000 107.000 17.708 

TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN 

ANII PRECEDENŢI RECUPERATE ÎN 

ANUL CURENT 

5102.84 0 0 -432 

Plăţi efectuate în anii precedenţi 

recuperate în anul curent 

5102.8501 0 0 -432 

Autorităţi executive şi legislative 510201 18.825.930 7.882.000 5.852.921 

Autorităţi executive 51020103 18.825.930 7.882.000 5.852.921 

Alte servicii publice generale 5402 3.257.500 835.700 741.011 



 
32 

CHELTUIELI CURENTE 5402.01 3.257.500 835.700 741.011 

TITLUL I CHELTUIELI DE 

PERSONAL 

5402.10 1.132.500 266.750 265.512 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 5402.20 470.000 92.950 52.499 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 

UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 

PUBLICE 

5402.51 1.655.000 476.000 423.000 

Servicii publice comunitare de evidenţă 

a persoanelor 

540210 1.655.000 476.000 423.000 

Alte servicii publice generale 540250 1.602.500 359.700 318.011 

Tranzacţii privind datoria publică şi 

împrumuturi 

5502 3.200.000 650.000 509.776 

CHELTUIELI CURENTE 5502.01 3.200.000 650.000 509.776 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 5502.20 200.000 50.000 44.593 

TITLUL III DOBÂNZI 5502.30 3.000.000 600.000 465.183 

Apărare 6002 331.000 118.000 58.291 

CHELTUIELI CURENTE 6002.01 331.000 118.000 58.291 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 6002.20 331.000 118.000 58.291 

Apărare naţională 600202 331.000 118.000 58.291 

Ordine publică şi siguranţa naţională 6102 300.000 257.500 14.306 

CHELTUIELI CURENTE 6102.01 300.000 257.500 14.306 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 6102.20 300.000 257.500 14.306 

Protecţie civilă şi protecţia contra 

incendiilor (protecţie civilă nonmilitară) 

610205 300.000 257.500 14.306 

ÎNVĂŢĂMÂNT 6502 7.492.000 1.885.400 642.679 

CHELTUIELI CURENTE 6502.01 7.492.000 1.885.400 644.861 

TITLUL I CHELTUIELI DE 

PERSONAL 

6502.10 87.000 30.000 11.332 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 6502.20 742.200 94.000 33.636 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 

UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 

PUBLICE 

6502.51 955.900 175.400 48.765 

TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 6502.57 5.603.900 1.536.000 527.302 

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 6502.59 103.000 50.000 23.826 

TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN 

ANII PRECEDENŢI RECUPERATE ÎN 

ANUL CURENT 

6502.84 0 0 -2.182 

Plăţi efectuate în anii precedenţi 

recuperate în anul curent 

6502.8501 0 0 -2.182 

Învăţământ preşcolar şi primar 650203 4.979.000 1.443.000 469.300 

Învăţământ primar 65020302 4.979.000 1.443.000 469.300 

Învăţământ  nedefinibil prin nivel 650207 2.513.000 442.400 173.379 

Învăţământ special 65020704 2.513.000 442.400 173.379 

SĂNĂTATE 6602 153.000 62.000 0 

CHELTUIELI CURENTE 6602.01 153.000 62.000 0 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 

UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 

PUBLICE 

6602.51 153.000 62.000 0 

Servicii medicale în unităţi sanitare cu 

paturi 

660206 153.000 62.000 0 

Spitale generale 66020601 153.000 62.000 0 

Cultură, recreere şi religie 6702 33.746.270 9.085.570 7.433.195 

CHELTUIELI CURENTE 6702.01 33.746.270 9.085.570 7.445.695 

TITLUL I CHELTUIELI DE 

PERSONAL 

6702.10 1.531.700 455.700 362.311 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 6702.20 1.814.000 668.000 80.750 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 

UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 

6702.51 9.645.570 2.834.870 2.043.570 
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PUBLICE 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6702.55 2.080.000 502.000 342.416 

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 6702.59 18.675.000 4.625.000 4.616.648 

TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN 

ANII PRECEDENŢI RECUPERATE ÎN 

ANUL CURENT 

6702.84 0 0 -12.500 

Plăţi efectuate în anii precedenţi 

recuperate în anul curent 

6702.8501 0 0 -12.500 

Servicii culturale 670203 8.424.270 2.639.270 1.748.527 

Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, 

municipale 

67020302 2.121.700 775.700 312.957 

Muzee 67020303 4.082.570 1.022.570 1.022.570 

Instituţii publice de spectacole şi 

concerte 

67020304 2.220.000 841.000 413.000 

Servicii recreative şi sportive 670205 2.000.000 500.000 342.416 

Sport 67020501 2.000.000 500.000 342.416 

Servicii religioase 670206 18.675.000 4.625.000 4.604.148 

Alte servicii în domeniile culturii, 

recreerii şi religiei 

670250 4.647.000 1.321.300 738.104 

Asigurări şi asistenţă socială 6802 142.424.000 41.462.000 32.588.419 

CHELTUIELI CURENTE 6802.01 142.424.000 41.462.000 32.588.419 

TITLUL I CHELTUIELI DE 

PERSONAL 

6802.10 40.000.000 11.473.000 9.661.603 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 6802.20 15.225.000 7.589.000 3.969.034 

TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 6802.57 86.799.000 22.200.000 18.873.118 

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 6802.59 400.000 200.000 84.664 

Asistenţă socială în caz de boli şi 

invalidităţi 

680205 116.586.000 32.576.000 26.472.752 

Asistenţă socială în caz de invaliditate 68020502 116.586.000 32.576.000 26.472.752 

Asistenţă socială pentru familie şi copii 680206 25.838.000 8.886.000 6.115.667 

Protecţia mediului 7402 1.942.000 519.200 294.855 

CHELTUIELI CURENTE 7402.01 1.942.000 519.200 294.855 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 7402.20 1.942.000 519.200 294.855 

Reducerea şi controlul poluării 740203 81.000 24.200 12.217 

Salubritate şi gestiunea deşeurilor 740205 1.861.000 495.000 282.638 

Colectarea, tratarea şi distrugerea 

deşeurilor 

74020502 1.861.000 495.000 282.638 

Transporturi 8402 19.587.000 4.196.540 2.703.775 

CHELTUIELI CURENTE 8402.01 15.098.000 3.071.540 1.581.779 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 8402.20 15.098.000 3.071.540 1.581.779 

OPERAŢIUNI FINANCIARE 8402.79 4.489.000 1.125.000 1.121.996 

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE 

CREDITE 

8402.81 4.489.000 1.125.000 1.121.996 

Transport rutier 840203 19.580.000 4.195.790 2.703.275 

Drumuri şi poduri 84020301 19.580.000 4.195.790 2.703.275 

Alte cheltuieli în domeniul 

transporturilor 

840250 7.000 750 500 

Alte acţiuni economice 8702 418.000 166.000 82.376 

CHELTUIELI CURENTE 8702.01 418.000 166.000 82.376 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII IT 8702.20 348.000 96.000 12.376 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 

UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 

PUBLICE 

8702.51 70.000 70.000 70.000 

Turism 870204 348.000 96.000 12.376 

Alte acţiuni economice 870250 70.000 70.000 70.000 

VII. REZERVE, EXCEDENT / 

DEFICIT 

9602 0 0 15.979.597 
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VENITURILE SECŢIUNII DE 

DEZVOLTARE 

000102 10.041.000 7.499.000 4.137.698 

VENITURI CURENTE 0002 2.761.000 850.000 970.000 

VENITURI NEFISCALE 0012 2.761.000 850.000 970.000 

C2.  VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI 

SERVICII 

0014 2.761.000 850.000 970.000 

Transferuri voluntare, altele decât 

subvenţiile 

3702 2.761.000 850.000 970.000 

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 370204 2.761.000 850.000 970.000 

Încasări din rambursarea împrumuturilor 

acordate 

4002 0 0 2.500.000 

Sume din excedentul bugetului local 

utilizate pentru  finanţarea cheltuielilor 

secţiunii de dezvoltare 

400214 0 0 2.500.000 

IV.  SUBVENŢII 0017 6.150.000 6.069.000 88.572 

SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE 

ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

0018 6.150.000 6.069.000 88.572 

Subvenţii de la bugetul de stat 4202 6.150.000 6.069.000 88.572 

Sume primite de la UE/alţi donatori în 

contul plăţilor efectuate şi prefinanţări 

aferente cadrului financiar 

48.02 1.130.000 580.000 579.126 

CHELTUIELILE SECŢIUNII DE 

DEZVOLTARE 

5002 124.064.330 29.054.400 2.628.329 

Autorităţi publice şi actiuni externe 5102 23.544.450 12.747.100 173.222 

CHELTUIELI CURENTE 5102.01 0 0 0 

TITLUL VIII PROIECTE CU 

FINANŢARE DIN FEN 

5102.56 0 0 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL 5102.70 23.544.450 12.747.100 173.222 

TITLUL XII ACTIVE 

NEFINANCIARE 

5102.71 23.544.450 12.747.100 173.222 

Autorităţi executive şi legislative 510201 23.544.450 12.747.100 173.222 

Autorităţi executive 51020103 23.544.450 12.747.100 173.222 

Alte servicii publice generale 5402 809.000 0 0 

CHELTUIELI CURENTE 5402.01 9.000 0 0 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 

UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 

PUBLICE 

5402.51 9.000 0 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL 5402.70 800.000 0 0 

TITLUL XII ACTIVE 

NEFINANCIARE 

5402.71 800.000 0 0 

Servicii publice comunitare de evidenţă 

a persoanelor 

540210 9.000 0 0 

Alte servicii publice generale 540250 800.000 0 0 

Apărare 6002 132.000 0 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL 6002.70 132.000 0 0 

TITLUL XII ACTIVE 

NEFINANCIARE 

6002.71 132.000 0 0 

Apărare naţională 600202 132.000 0 0 

ÎNĂŢĂMÂNT 6502 22.000 22.000 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL 6502.70 22.000 22.000 0 

TITLUL XII ACTIVE 

NEFINANCIARE 

6502.71 22.000 22.000 0 

Învăţământ  nedefinibil prin nivel 650207 22.000 22.000 0 

Învăţământ special 65020704 22.000 22.000 0 

Sănătate 6602 21.781.250 5.539.000 1.188.378 

CHELTUIELI CURENTE 6602.01 21.507.000 5.399.000 1.188.378 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 

UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 

6602.51 21.507.000 5.399.000 1.188.378 
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PUBLICE 

CHELTUIELI DE CAPITAL 6602.70 274.250 140.000 0 

TITLUL XII ACTIVE 

NEFINANCIARE 

6602.71 274.250 140.000 0 

Servicii  medicale în unităţi sanitare cu 

paturi 

660206 21.781.250 5.539.000 1.188.378 

Spitale generale 66020601 21.781.250 5.539.000 1.188.378 

Cultură, recreere şi religie 6702 12.739.010 3.712.900 222.000 

CHELTUIELI CURENTE 6702.01 2.836.900 2.836.900 222.000 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 

UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 

PUBLICE 

6702.51 2.836.900 2.836.900 222.000 

CHELTUIELI DE CAPITAL 6702.70 9.902.110 876.000 0 

TITLUL XII ACTIVE 

NEFINANCIARE 

6702.71 9.902.110 876.000 0 

Servicii culturale 670203 2.709.900 2.709.900 110.000 

Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, 

municipale 

67020302 6.000 6.000 0 

Muzee 67020303 577.800 577.800   

Instituţii publice de spectacole şi 

concerte 

67020304 2.126.100 2.126.100 110.000 

Servicii recreative şi sportive 670205 8.538.110 0 0 

Sport 67020501 8.538.110 0   

Alte servicii în domeniul culturii, 

recreerii şi religiei 

670250 1.491.000 1.003.000 112.000 

Asigurări şi asistenţă socială 6802 7.502.000 452.000 0 

CHELTUIELI CURENTE 6802.01 0 0 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL 6802.70 7.502.000 452.000 0 

TITLUL XII ACTIVE 

NEFINANCIARE 

6802.71 7.502.000 452.000 0 

Asistenţă socială în caz de boli şi 

invalidităţi 

680205 7.173.000 423.000 0 

Asistenţă socială în caz de invaliditate 68020502 7.173.000 423.000 0 

Asistenţă socială pentru familie şi copii 680206 329.000 29.000 0 

Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 7002 4.707.000 1.207.000 48.860 

CHELTUIELI CURENTE 7002.01 1.007.000 1.007.000 48.860 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 7002.55 1.007.000 1.007.000 48.860 

CHELTUIELI DE CAPITAL 7002.70 3.700.000 200.000 0 

TITLUL XII ACTIVE 

NEFINANCIARE 

7002.71 3.500.000 0 0 

TITLUL XVIII ACTIVE FINANCIARE 7002.72 200.000 200.000 0 

Alimentare cu apă şi amenajări 

hidrotehnice 

700205 1.007.000 1.007.000 48.860 

Alimentare cu apă 70020501 1.007.000 1.007.000 48.860 

Alte servicii în domeniul locuinţelor, 

serviciilor şi dezvoltării comunale 

700250 3.700.000 200.000 0 

Protecţia mediului 7402 3.051.550 2.870.000 330.581 

CHELTUIELI CURENTE 7402.01 2.850.000 2.850.000 330.581 

TITLUL VIII PROIECTE CU 

FINANŢARE DIN FEN 

7402.56 0 0 0 

TITLUL X PROIECTE CU 

FINANŢARE FEN AFERENTE 

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 

7402.58 2.850.000 2.850.000 330.581 

CHELTUIELI DE CAPITAL 7402.70 201.550 20.000 0 

TITLUL XII ACTIVE 

NEFINANCIARE 

7402.71 201.550 20.000 0 

Reducerea şi controlul poluării 740203 131.550 0 0 
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Salubritate şi gestiunea deşeurilor 740205 2.920.000 2.870.000 330.581 

Colectarea, tratarea şi distrugerea 

deşeurilor 

74020502 2.920.000 2.870.000 330.581 

Acţiuni generale economice, 

comerciale şi de muncă 

8002 70.000 20.000 20.000 

CHELTUIELI CURENTE 8002.01 70.000 20.000 20.000 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 8002.55 70.000 20.000 20.000 

Acţiuni generale economice şi 

comerciale 

800201 70.000 20.000 20.000 

Programe de dezvoltare regională şi 

socială 

80020110 70.000 20.000 20.000 

Transporturi 8402 49.686.070 2.484.400 645.288 

CHELTUIELI CURENTE 8002.01 3.950.000 750.000 0 

TITLUL X PROIECTE CU 

FINANŢARE FEN AFERENTE 

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 

8402.58 3.950.000 750.000 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL 8402.70 43.245.070 1.104.400 22.799 

TITLUL XII ACTIVE 

NEFINANCIARE 

8402.71 43.245.070 1.104.400 22.799 

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE 

CREDITE 

8402.81 2.491.000 630.000 622.489 

Transport rutier 840203 49.686.070 2.484.400 645.288 

Drumuri şi poduri 84020301 49.686.070 2.484.400 645.288 

Alte actiuni economice 8702 20.000 0 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL 8702.70 20.000 0 0 

TITLUL XII ACTIVE 

NEFINANCIARE 

8702.71 20.000 0 0 

Turism 870204 20.000 0 0 

VII. REZERVE, EXCEDENT / 

DEFICIT 

9602 -114.023.330 -21.555.400 1.509.369 

                           CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

 

Anexa nr. 2 la Hotărârea  

Consiliului Judeţean Alba nr. 111 din 26 aprilie 2018   

 

 

 

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE 

PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2018 

 

 

    

lei 

DENUMIRE 
Cod 

indicator 

Prevederi         

anuale 

Prevederi 

trimestriale 

cumulate 

Execuţie la 

31.03.2018 

TOTAL VENITURI ALE 

SECŢIUNII DE DEZVOLTARE 000108 55.000,00 55.000,00 0,00 

I.  VENITURI CURENTE    55.000,00 55.000,00 0,00 

C.VENITURI NEFISCALE   55.000,00 55.000,00 0,00 

C2.  VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI 

SERVICII    55.000,00 55.000,00 0,00 

Transferuri voluntare, altele decât 

subvenţiile  3708 55.000,00 55.000,00 0,00 

Sume primite de la administraţiile 

locale în cadrul unor programe cu 

finanţare nerambursabilă  370806 55.000,00 55.000,00   
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TOTAL CHELTUIELI 
4908 55.000,00 55.000,00 0,00 

Cheltuieli curente 08.01 55.000,00 55.000,00 0,00 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 08.55 55.000,00 55.000,00 0,00 

Transferuri interne 08.5501 55.000,00 55.000,00 0,00 

Programe comunitare 08.550107 55.000,00 55.000,00 0,00 

Partea a IV-a SERVICII ŞI 

DEZVOLTARE PUBLICĂ, 

LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE 6908 55.000,00 55.000,00 0,00 

Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 7008 55.000,00 55.000,00 0,00 

Cheltuieli curente 7008,01 55.000,00 55.000,00 0,00 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 7008,55 55.000,00 55.000,00 0,00 

A. Transferuri interne 7008,5501 55.000,00 55.000,00 0,00 

Programe comunitare 7008,55011 55.000,00 55.000,00 0,00 

Alte servicii în domeniile locuinţelor, 

serviciilor şi dezvoltării comunale 700850 55.000,00 55.000,00 0,00 

 

 

               CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

 

Anexa nr. 3 la Hotărârea  

Consiliului Judeţean Alba nr. 111 din 26 aprilie 2018   

 

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR 

FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PENTRU TRIMESTRUL I 

AL ANULUI 2018 

    lei 

DENUMIRE 
Cod 

indicator 

Prevederi 

anuale 

Prevederi 

trimestriale 

cumulate 

Execuţie la 

31.03.2018 

VENITURILE SECȚIUNII DE 

FUNCȚIONARE 

000110 206.295.050 51.615.630 39.427.492 

I.  VENITURI CURENTE  0010 116.673.050 33.440.150 25.332.971 

C.VENITURI NEFISCALE 0012 116.673.050 33.440.150 25.332.971 

C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE 0013 163.000 25.000 39.479 

Venituri din proprietate 3010 163.000 25.000 39.479 

Venituri din concesiuni și închirieri 301005 163.000 25.000 39.479 

C2.  VÂNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII 0014 116.510.050 33.415.150 25.293.492 

Venituri din prestări de servicii și alte 

activități 

3310 116.415.880 33.320.980 25.186.780 

Venituri din contractele încheiate cu casele 

de asigurări sociale de sănătate 

331021 80.003.920 24.943.830 18.929.963 

Venituri din contractele încheiate cu direcţiile 

de sănătate publică alocate de la bugetul de 

stat 

331030 21.942.080 3.988.000 3.109.549 

Venituri din contractele încheiate cu direcţiile 

de sănătate publică alocate din venituri 

proprii ale Ministerului Sănătăţii 

331031 7.426.600 2.048.700 1.781.563 

Venituri din contractele încheiate cu 

institutele de medicină din sume alocate de la 

bugetul de stat 

331032 2.886.000 561.000 532.386 

Alte venituri din prestări de servicii şi alte 

activităţi 

331050 4.157.280 1.779.450 833.319 

Diverse venituri 3610 136.370 136.370 106.712 
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Sume provenite din finanţarea anilor 

precedenţi 

361032 0 0 0 

Alte venituri 361050 136.370 136.370 106.712 

Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 3710 -42.200 -42.200 0 

Donaţii şi sponsorizări 371001 0 0 0 

Vărsăminte din secțiunea de funcționare 

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a 

bugetului local 

371003 -42.200 -42.200 0 

OPERAȚIUNI FINANCIARE 0016 1.053.700 1.005.110 961.414 

Operațiuni financiare 4010 1.053.700 1.005.110 961.414 

Sume utilizate din excedentul anului 

precedent pentru efectuarea de cheltuieli 

401015 1.053.700 1.005.110 961.414 

IV.  SUBVENȚII  17 88.568.300 17.170.370 13.133.107 

 SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE 

ADMNISTRAȚIEI PUBLICE 
18 88.568.300 17.170.370 13.133.107 

Subvenții de la alte administrații 4310 88.568.300 17.170.370 13.133.107 

Subvenții pentru instituții publice 431009 11.370.570 3.380.870 2.536.570 

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea 

cheltuielilor curente din domeniul sănătății 

431010 153.000 62.000 0 

Subvenţii din bugetul Fondului naţional unic 

de asigurări sociale de sănătate pentru 

acoperirea creşterilor salariale 

431033 77.044.730 13.727.500 10.596.537 

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE 

FUNCȚIONARE 

4910 206.295.050 51.615.630 37.677.733 

Alte servicii publice generale 5410 1.718.590 491.000 367.017 

CHELTUIELI CURENTE 541001 1.718.590 491.000 378.644 

Titlul I Cheltuieli de personal 5410.10 1.389.590 392.000 344.489 

Titlul II Bunuri și servicii 5410.20 329.000 99.000 34.155 

Titlul XIX Plăţi efectuate în anii anteriori şi 

încasaţi în anul curent 

541085 0 0 -11.627 

Servicii publice comunitare de evidență a 

persoanelor 

541010 1.718.590 491.000 367.017 

Tranzacții privind datoria publică și 

împrumuturi 

5510 96.000 24.000 10.101 

CHELTUIELI CURENTE 5510.01 96.000 24.000 10.101 

Titlul II Bunuri și servicii 5510.20 16.000 4.000 2.458 

Titlul III Dobânzi 5510.30 80.000 20.000 7.643 

Sănătate 6610 192.368.370 46.931.320 35.090.855 

CHELTUIELI CURENTE   6610.01 191.816.370 46.793.320 34.953.878 

Titlul I Cheltuieli de personal   6610.10 146.391.000 28.520.000 25.769.931 

Titlul II Bunuri și servicii   6610.20 44.839.960 18.131.320 9.077.737 

Titlul X Alte cheltuieli   6610.59 585.410 142.000 106.210 

OPERAȚIUNI FINANCIARE 6610.79 552.000 138.000 137.020 

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE 

CREDITE 

6610.81 552.000 138.000 137.020 

Titlul XIX Plăţi efectuate în anii anteriori şi 

încasaţi în anul curent 

6610.85 0 0 -43 

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi 661006 192.368.370 46.931.320 35.090.855 

Spitale generale 66100601 192.368.370 46.931.320 35.090.855 

Cultură, recreere și religie 6710 11.012.990 3.448.210 2.014.132 

CHELTUIELI CURENTE   6710.01 11.014.490 3.449.710 2.015.632 

Titlul I Cheltuieli de personal   6710.10 7.044.000 2.091.590 1.646.388 
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Titlul II Bunuri și servicii   6710.20 3.876.090 1.334.020 357.788 

Titlu X Alte cheltuieli 67.10.59 94.400 24.100 11.456 

PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII 

PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL 

CURENT 

  6710.84 -1.500 -1.500 -1.500 

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate 

în anul curent 

67108501 -1.500 -1.500 -1.500 

Servicii culturale 671003 7.547.990 2.426.910 1.438.604 

Muzee 67100303 5.247.990 1.575.910 1.076.957 

Instituții publice de spectacole și concerte 67100304 2.300.000 851.000 361.647 

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și 

religiei 

671050 3.465.000 1.021.300 575.528 

Alte acțiuni economice 8710 1.099.100 721.100 195.628 

CHELTUIELI CURENTE   8710.01 1.099.100 721.100 195.628 

Titlul I Cheltuieli de personal   8710.10 442.000 125.000 109.607 

Titlul II Bunuri și servicii   8710.20 657.100 596.100 86.021 

Alte acțiuni economice 871050 1.099.100 721.100 195.628 

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 9610 0 0 1.749.759 

VENITURILE SECȚIUNII DE 

DEZVOLTARE 

000110 24.408.700 8.291.700 1.416.069 

Venituri nefiscale  0012 42.200 42.200 0 

Vânzări de bunuri și servicii 0014 42.200 42.200 0 

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile 3710 42.200 42.200 0 

Vărsăminte din secțiunea de funcționare 371004 42.200 42.200 0 

Venituri din capital 0015 0 0 4.022 

Venituri din valorificarea unor bunuri 3910 0 0 4.022 

Venituri din valorificarea unor bunuri ale 

instituţiilor publice 

391001 0 0 0 

Alte venituri din valorificarea unor bunuri 391050 0 0 4.022 

OPERAȚIUNI FINANCIARE 0016 13.600 13.600 1.669 

Încasări din rambursarea împrumuturilor 

acordate 

4010 13.600 13.600 1.669 

Sume utilizate din excedentul anului 

precedent pentru efectuarea de cheltuieli 

401015 13.600 13.600 1.669 

 Subvenții : 0017 24.352.900 8.235.900 1.410.378 

Subvenții de la alte administrații  4310 24.352.900 8.235.900 1.410.378 

Subvenții de la bugetele locale pentru 

finanțarea cheltuielilor de capital din 

domeniul sănătății 

431014 21.507.000 5.399.000 1.188.378 

Subvenții pentru instituții publice destinate 

secțiunii de dezvoltare 

431019 2.845.900 2.836.900 222.000 

CHELTUIELILE SECŢIUNII DE 

DEZVOLTARE 

4910 24.408.700 8.291.700 1.385.848 

Alte servicii publice generale 5410 9.000 0 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL 5410.70 9.000 0 0 

Titlul XII Active nefinanciare 5410.71 9.000 0 0 

Servicii publice comunitare de evidenţă a 

persoanelor 

541010 9.000 0 0 

Sănătate 6610 21.518.930 5.410.930 1.178.578 

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE 

DIN FEN 

6610.56 0 0 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL 6610.70 21.518.930 5.410.930 1.178.578 

Titlul XII Active nefinanciare 6610.71 21.518.930 5.410.930 1.178.578 

Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi 661006 21.518.930 5.410.930 1.178.578 



 
40 

Spitale generale 66100601 21.518.930 5.410.930 1.178.578 

Cultura, recreere şi religie 6710 2.880.770 2.880.770 207.270 

Cheltuieli curente  6710.01 0 0 0 

Titlu VIII Proiecte cu finanţare din Fonduri 

externe nerambursabile (FEN) postaderare 

6710.56 0 0 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL   6710.70 2.880.770 2.880.770 207.270 

Titlul XII Active nefinanciare 6710.71 2.880.770 2.880.770 207.270 

Servicii culturale 671003 2.747.770 2.747.770 97.927 

Muzee 67100303 620.000 620.000 0 

Instituţii publice de spectacole şi concerte 67100304 2.127.770 2.127.770 97.927 

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi 

religiei 

671050 133.000 133.000 109.343 

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 9610 0 0 30.221 

 

               CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU               
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

cu privire la propunerea candidatului pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație și 

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 şedinţa ordinară, publică, în data de 26 aprilie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre cu privire la propunerea candidatului pentru funcția de membru al Consiliului de 

Administrație și 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 propunerea candidatului pentru funcția de 

membru al Consiliului de Administrație și acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Alba în 

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

 - raportul de specialitate nr. 7544/17 aprilie 2018 al Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- lista scurtă a candidaților selectați în urma derulării procedurii de selecție pentru ocuparea funcției de 

membru al Consiliului de Administrație al Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA, anexă a raportului 

final al comisiei de selecție nr. 6327/29 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; 

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

strategii 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. a și art. 91 alin. 2 lit. d  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 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 propune candidat pentru funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al Societății 

„Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA  în baza listei scurte a candidaților selectați, domnul Cârja Andrei Liviu . 

Art. 2. 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 numirea 

domnului Cârja Andrei Liviu în funcția de administrator. 

Art. 3. În temeiul prezentei hotărâri se vor efectua modificările corespunzătoare la Oficiul Registrului 

Comerțului.  

Art. 4. 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. 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, Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA, doamnei Paraschiva 

HORVAT,  Direcției juridică și relații publice, Direcției dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                              CONTRASEMNEAZĂ 

        PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                 Ion DUMITREL                     Vasile BUMBU   

 

Nr. 112 

Alba Iulia, 26 aprilie 2018  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 76 din 28 martie 2018 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 şedinţa ordinară, publică, în data de 26 aprilie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 76 din 28 martie 

2018 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 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba 

nr. 76 din 28 martie 2018 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. 7580 din 18 aprilie 2018 al Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al 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 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 nr. 334/2002 a bibliotecilor, 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. I. Se aprobă modificarea anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 76/28 martie 2018 

– Statul de funcţii al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, după cum urmează: 

1. La poziţia 23 din statul de funcţii - funcția de „secretar de redacţie gradul I” se modifică în „secretar 

de redacţie gradul II” 

2. La poziţia 25 din statul de funcţii - funcția „redactor gradul II” se modifică în „redactor gradul I”. 

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

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a Managerului Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” 

Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art. III. 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 şi Biroului resurse umane din cadrul aparatul de specialitate 

al Consiliului Judeţean Alba. 

                              CONTRASEMNEAZĂ 

        PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                 Ion DUMITREL                     Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 113 

Alba Iulia, 26 aprilie 2018  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managementului 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 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 26 aprilie 2018; 

Luând în dezbatere: 

  - proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managementului 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; 

  - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatelor evaluării anuale a 

managementului 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; 

- raportul de specialitate nr. 7626 din 18 aprilie 2018 al Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- rapoartele Comisiilor de evaluare a managementului exercitat 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.  

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 36, art. 37 alin. 1 şi art. 42 alin. 4 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor 

publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare; 

- anexei nr. 2 a Ordinului 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 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă rezultatul evaluării anuale a managementului asumat prin contractul de management nr. 

23168/28 decembrie 2016, a doamnei Ioana Silvia BOGĂŢAN - manager al Teatrului de Păpuși „Prichindel” 

Alba Iulia, cuprins în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă rezultatul evaluării anuale a managementului asumat prin contractul de management nr. 

23163/28 decembrie 2016, al domnului Gabriel Tiberiu RUSTOIU - manager al Muzeului Național al Unirii 

Alba Iulia, cuprins în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 3. Se aprobă rezultatul evaluării anuale a managementului asumat prin contractul de management nr. 

7162/14 aprilie 2017 al domnului Silvan Theodor STÂNCEL - manager al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” 

Alba, cuprins în anexa nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Se aprobă rezultatul evaluării anuale a managementului asumat prin contractul de management nr. 

20170/14 noiembrie 2016 al domnului Alexandru PAL - manager al Centrului de Cultură „Augustin Bena” 

Alba, cuprins în anexa nr. 4 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 5. 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. 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, Administratorului public al Judeţului Alba, Teatrului de Păpuși 
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„Prichindel” Alba Iulia, Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba şi 

Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, Direcţiei juridică şi relaţii publice, Direcţiei de dezvoltare şi bugete, 

Direcţiei 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. 114 

Alba Iulia, 26 aprilie 2018 

NOTA: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 114/26 aprilie 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 

pentru modificarea art. 4 alin. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.228/29 iunie 2017 privind 

aprobarea asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu” 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 26 aprilie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre pentru modificarea art. 4 alin. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

228/29 iunie 2017 privind  aprobarea asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea 

constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu”; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea art. 4 alin. 2 al Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 228/29 iunie 2017 privind  aprobarea asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în 

vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu”; 

             - raportul de specialitate nr. 7613/18 aprilie 2018 comun, al Direcției juridică și relații publice şi  

Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

          Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 228/29 iunie 2017 privind  

aprobarea asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Munţii Şureanu”. 

 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. 11 alin. 1 şi alin. 2, art. 12 alin. 1, art. 13 şi art. 91 alin. 6 lit. c din Legea  nr. 215/2001 a 

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

- art. 35 alin. 3 şi alin. 4 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 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. Art. 4 alin. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.228/29 iunie 2017 privind  aprobarea 

asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Munţii Şureanu”, se modifică, urmând a avea următorul cuprins: 

         „Art. 4. (2) Desemnează reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale Judeţul Alba prin Consiliul 

Judeţean Alba în Consiliul Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu” pe domnul 

DUMITRAŞ Nicolae-Cristian, cetăţean român, cu domiciliul în municipiul Alba Iulia, str. Gladiolelor, nr. 3, bl. 

12, sc. A, et. 4, ap. 17, judeţul Alba, posesor al cărţii de identitate seria AX  nr. 364315, eliberată de SPCLEP 

Alba la data de 11.08.2009, având CNP 1750131011093, consilier superior la Direcţia gestionarea patrimoniului - 

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

Alba în locul domnului DOCEA Lucian-Emilian, ca urmare a încetării raporturilor de serviciu ale acestuia .” 

         Art. II. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcției juridice și relații publice şi 

Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

         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, 

domnului Dumitraş Nicolae-Cristian, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu”, Direcției 

juridice și relaţii publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului  de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

                              CONTRASEMNEAZĂ 

        PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                 Ion DUMITREL                     Vasile BUMBU   

 

Nr. 115 

Alba Iulia, 26 aprilie 2018  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea arondării localităților din Județul Alba la serviciile publice comunitare locale de 

evidență a persoanelor 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 26 aprilie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind modificarea arondării localităților din Județul Alba la serviciile publice 

comunitare locale de evidență a persoanelor; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea arondării localităților din Județul Alba 

la serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor; 

- raportul de specialitate nr. 7287/12 aprilie 2018 al Direcţiei juridică și relații publice din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

- adresa nr. 1911/21 martie 2018 a Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Alba,  

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu  nr. 5951/26 martie 2018. 

- avizul de funcționare nr. 3751982/28 noiembrie 2016 al Serviciului Public Comunitar de Evidență a 

Perosanelor Ighiu emis de Ministerul Afacerilor Interne - Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea 

Bazelor de Date; 

- avizul nr. 4420932/24 aprilie 2014 emis de Ministerul Afacerilor Interne - Direcția pentru Evidența 

Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date. 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 142/29 iulie 2013 privind modificarea arondării localităţilor 

din Judeţul Alba la Serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor; 

 - Hotărârii Consiliului local al Comunei Ighiu nr. 43/30 mai 2017 privind aprobarea înființării, 

organizării și funcționării Serviciului Public Comunitar  de Evidență a Persoanelor al comunei Ighiu și a 

Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului Public Comunitar  de Evidență a Persoanelor al 

Comunei Ighiu. 

 - Hotărârii Consiliului local al Comunei Ighiu nr. 59/28 iunie 2017 privind aprobarea modificării HCL 

nr. 43/2017 privind aprobarea înființării, organizării și funcționării Serviciului Public Comunitar  de Evidență a 

Persoanelor al comunei Ighiu și a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului Public 

Comunitar  de Evidență a Persoanelor al comunei Ighiu. 

 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. 5 lit. a pnct. 11 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 -  art. 25 alin. 3 din O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 

comunitare de evidenţă a persoanelor, 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 arondării localităților din Județul Alba la serviciile publice comunitare 

locale de evidență a persoanelor prin desprinderea comunei Ighiu de la Serviciul Public Comunitar Local de 

Evidență a Persoanelor Alba Iulia și arondarea lui la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor 

Ighiu.  

Art. 2. Arondarea localităților din Județul Alba la serviciile publice comunitare locale de evidență a 

persoanelor, astfel cum a fost modificată prin art. 1, este prevăzută în anexa - parte integrantă a prezentei 

hotărâri.  

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu data de 1 mai 2018, dată de la care 

prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 142/29 iulie 2013 privind modificarea arondării 

localităţilor din Judeţul Alba la Serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor își încetează 

aplicabilitatea. 
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  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, 

Ministerului Afacerilor Interne - Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date prin 

intermediul Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Alba, Consiliului local al comunei Ighiu, 

Primarului comunei Ighiu, Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Alba, Serviciului Public 

Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Ighiu, Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor 

Alba Iulia, Direcţiei Juridică şi relaţii publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                              CONTRASEMNEAZĂ 

        PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                 Ion DUMITREL                     Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 116 

Alba Iulia, 26 aprilie 2018  

  

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

Consiliului Județean Alba nr. 116/26 aprilie 2018 

 

 

 

 

ARONDAREA LOCALITĂȚILOR DIN JUDEȚUL ALBA LA SERVICIILE PUBLICE COMUNITARE 

LOCALE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR 

 

 

 

Nr. 

crt. 

SERVICIUL PUBLIC 

COMUNITAR LOCAL DE 

EVIDENȚĂ A 

PERSOANELOR 

Unitatea administrativ teritorială 

arondată 

Obs. 

1  

 

ABRUD 

ABRUD  

BUCIUM  

CIURULEASA  

MOGOȘ  

ROȘIA MONTANĂ  

2  

 

AIUD 

AIUD  

HOPÎRTA  

LIVEZILE  

LOPADEA NOUĂ  

MIRASLĂU  

PONOR  

RĂDEȘTI  

RIMETEA  

RÎMEȚ  

3 ALBA IULIA ALBA IULIA  

BERGHIN  

CIUGUD  

CRICĂU  

ÎNTREGALDE  

SÎNTIMBRU  

VINȚU DE JOS  

4 BLAJ BLAJ  

BUCERDEA GRÂNOASĂ  

CRĂCIUNELU DE JOS  

CERGĂU  

CENADE  

ROȘIA DE SECAȘ  

SÎNCEL  

VALEA LUNGĂ  

5 CÎMPENI CÎMPENI  

ALBAC  

ARIEȘENI  

AVRAM IANCU  

BISTRA  

GÎRDA DE SUS  

HOREA  

POIANA VADULUI  

SCĂRIȘOARA  

SOHODOL  

VADU MOȚILOR  

VIDRA  

6 CUGIR CUGIR  

BLANDIANA  
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CERU-BĂCĂINȚI  

SĂLIȘTEA  

ȘIBOT  

7. IGHIU IGHIU  

8. OCNA MUREȘ OCNA MUREȘ  

FĂRĂU  

LUNCA MUREȘULUI  

NOȘLAC  

UNIREA  

9. SEBEȘ SEBEȘ  

CÎLNIC  

CUT  

DAIA ROMÂNĂ  

DOȘTAT  

GÎRBOVA  

OHABA  

PIANU  

SĂSCIORI  

ȘRPING  

ȘUGAG  

10 TEIUȘ TEIUȘ  

GALDA DE JOS  

MIHALȚ  

STREMȚ  

11 ZLATNA ZLATNA  

ALMAȘU MARE  

METEȘ  

12 BAIA DE ARIEȘ BAIA DE ARIEȘ  

LUPȘA  

OCOLIȘ  

POȘAGA  

SĂLCIUA  

13 JIDVEI JIDVEI  

CETATEA DE BALTĂ  

ȘONA  

 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

        PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                 Ion DUMITREL                     Vasile BUMBU   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

pentru  modificarea şi completarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de  finanțare 

a programelor sportive și  a Contractului - cadru încheiat cu beneficiarii finanțării, aprobate prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 265/24 august 2017 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 26 aprilie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificarea şi completarea Regulamentului privind condițiile, 

criteriile și procedura de  finanțare a programelor sportive și  a Contractului - cadru încheiat cu beneficiarii 

finanțării, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 265/24 august 2017; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificarea şi completarea 

Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de  finanțare a programelor sportive și  a Contractului - 

cadru încheiat cu beneficiarii finanțării, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 265/24 august 

2017; 

 - raportul de specialitate nr. 7637/18 aprilie 2018 comun, al Direcției gestionarea patrimoniului, Direcției 

dezvoltare și bugete și Direcției juridice și relații publice; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 265/24 august 2017 pentru 

aprobarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de  finanțare a programelor sportive și  a 

Contractului - cadru încheiat cu beneficiarii finanțării; 

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

strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 3 alin. 1, art. 18
1
 alin. 2, art. 67

1
 alin. 3 și art. 69 din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și 

sportului, cu modificările și completările ulterioare; 

 - H.G. nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii 

educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, 

 - H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările 

și completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura 

de finanțare a programelor sportive, potrivit anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Se aprobă modificarea şi completarea Contractului-cadru încheiat cu beneficiarii finanțării, 

potrivit anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 3. Prin intermediul Secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

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

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

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                              CONTRASEMNEAZĂ 

        PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                 Ion DUMITREL                     Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 117 

Alba Iulia, 26 aprilie 2018  

  



 
51 

Anexa nr. 1 la Hotărârea  

Consiliului Judeţean Alba nr. 117 din 26 aprilie 2018   

 

REGULAMENTUL  

privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive  

 

Capitolul 1. Dispoziţii generale 

 

Art. 1. Prezentul Regulament are ca scop stabilirea condițiilor, criteriilor și procedurii de finanțare a programelor 

sportive, finanţare acordată de Unitatea Administrativ Teritorială -Judeţul Alba. 

Capitolul 2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare 

 

 Art. 2. Prezentul Regulament are la bază sau face referiri la următoarele acte normative: 

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

ulterioare; 

 Legea nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi jocurilor 

sportive, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare; 

 H.G. nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii 

educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000; 

 H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările şi completările ulterioare. 

Capitolul 3. Scop şi domeniu de aplicare 

Art. 3. (1) Scopul alocării de sume din bugetul local al Judeţului Alba este acela de a susține atât programele 

sportive ale structurilor sportive înființate pe raza județului Alba, cât și programele sportive derulate pe raza 

județului Alba de către alte instituții ale statului. 

  (2) Prevederile prezentului Regulament se aplică pentru atribuirea oricărui contract de finanţare din 

bugetul local al judeţului Alba, pentru susţinerea activităţii sportive, în conformitate cu reglementările precizate 

la art. 2. 

(3) Finanţările se acordă pentru: 

a.) Programele sportive ale cluburilor sportive de drept public înfiinţate pe raza Unităţii Administrativ Teritoriale 

- Județul Alba; 

b.) Programele sportive ale cluburilor sportive de drept privat înfiinţate pe raza Unităţii Administrativ Teritoriale 

- Județul Alba, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial; 

c.) Programele sportive organizate în raza Unităţii Administrativ Teritoriale - Județul Alba de către asociaţiile 

judeţene pe ramuri de sport, afiliate la federaţiile sportive corespondente; 

d.) Programele sportive desfăşurate în raza Unităţii Administrativ Teritoriale - Județul Alba de către federaţiile 

sportive naţionale, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Alba ori Inspectoratul Școlar Județean Alba.  

(4) Suma alocată din bugetul local al Județului Alba, pentru finanțarea programelor sportive prevăzute la art. 3 

alin. 3, este stabilită prin hotărârea Consiliului Județean Alba, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

(5) Contract de finanțare este contractul pe care autoritatea finanțatoare îl încheie cu beneficiarul în decursul unui 

an bugetar care asigură finanțarea activităților din cadrul programelor sportive care au loc într-un sezon  

competițional. 

(6) În cazul sporturilor de echipă sezonul competițional se desfășoară, de regulă, pe parcursul a doi ani bugetari. 

(7) În cazul sporturilor individuale, sezonul competițional se desfășoară pe parcursul unui an bugetar.  

(8) Pentru un program sportiv pentru care se solicită finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Județului 

Alba, un beneficiar poate încheia un singur contract de finanțare pe parcursul unui sezon competițional. 

(9) Potrivit dispozițiilor prezentului regulament, nu se acordă finanțări nerambursabile pentru activități ce 

presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului. 

Art. 4. Accesul la fonduri publice în vederea acordării finanțărilor de către Judeţul Alba prin Consiliul Județean 

Alba  se face în funcție de  sumele  aprobate în buget cu aceasta destinație. 

Capitolul 4. Condiţii şi criterii de eligibilitate ale beneficiarilor 

Art. 5. Pentru a fi eligibili în vederea finanțării, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele 

condiţii: 

a.) Pentru beneficiarii - structuri sportive constituite conform legii (cluburile sportive de drept public și de drept 

privat, asociațiile județene pe ramură de sport și federații sportive naționale): 

1) să fie structuri sportive de drept privat - persoane juridice fără scop patrimonial sau structuri sportive de drept 

public, constituite conform legii; 
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2) să nu aibă obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către 

asigurările sociale de stat; 

3) să înainteze o solicitare de finanțare completă către Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Alba; 

4) să nu se afle în litigiu cu Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Alba; 

5) să nu aibă obligaţii de plată exigibile din anul anterior la Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Alba; 

6) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de dizolvare sau 

de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

7) să nu se afle în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, 

precum şi a legii; 

8) să fie structuri fără scop lucrativ; cluburile organizate ca societăți comerciale sportive pe acțiuni nu pot primi 

finanțare; 

9) să fie structuri sportive recunoscute în condiţiile legii (deţinătoare a Certificatului de Identitate Sportivă / CIS), 

având sediul în raza teritorial-administrativă a Judeţului Alba şi să facă dovada afilierii la federaţia sportivă 

naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe ramură de sport judeţeană, cu excepția federațiilor sportive 

naționale care pot avea sediul și în afara județului Alba; 

10) beneficiarul are prevăzut în statut şi în certificatul de identitate sportivă activitatea corespunzătoare 

domeniilor/ramurilor sportive pentru care solicită finanţarea nerambursabilă. 

b.) Pentru beneficiarii Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Alba și Inspectoratul Școlar Județean Alba: 

1) să fie constituite conform legii sau prin efectul legii; 

2) să nu aibă obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către 

asigurările sociale de stat; 

3) să înainteze o solicitare de finanțare completă către Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Alba; 

4) să nu se afle în litigiu cu Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Alba; 

5) să nu aibă obligaţii de plată exigibile din anul anterior la Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Alba; 

6) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de dizolvare sau 

de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

7) să nu se afle în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, 

precum şi a legii. 

Art. 6. Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Alba are dreptul de a cere beneficiarilor prezentarea de 

documente suplimentare care dovedesc îndeplinirea condițiilor și criteriilor, precum şi documente edificatoare care 

să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/ atestare ori apartenenţă din punct de 

vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din România. 

Art. 7. (1) Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Alba are dreptul de a respinge solicitarea de finanțare 

beneficiarilor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile asumate prin acorduri de asociere/colaborare sau contracte de 

finanţare anterioare. 

  (2) În evaluarea cererilor de finanțare se vor avea în vedere rezultatele obținute în sezonul competițional precedent 

sau în ultimele 12 luni anterioare datei de depunere a acestora. 

Art. 8. (1) Finanțarea se va acorda cu respectarea următoarelor criterii:  

a.) În cazul sporturilor pe echipă (jocuri sportive): 

1) Pentru Structurile sportive care au echipe de seniori/senioare  participante în Competițiile Oficiale 

Europene/Mondiale Intercluburi (Champions League, Europa League, Challenge Cup sau echivalente), în sezonul 

competițional pentru care se solicită finanțarea, se pot aloca sume de la bugetul local al Județului Alba până la 

nivelul bugetului aferent programului sportiv pentru care se solicită finanțarea, asigurat de către respectiva 

structură sportivă. Contribuția beneficiarului se poate constitui din venituri proprii, subvenții de la bugetul local, 

donații,  sponsorizări, parteneriate și alte surse de finanțare atrase.  

2) Pentru Structurile sportive care au echipe de seniori/senioare participante în competițiile oficiale naționale în 

prima ligă, în sezonul competițional pentru care se solicită finanțarea, se pot aloca sume de la bugetul local al 

Județului Alba până la 50% din nivelul bugetului, aferent programului sportiv pentru care se solicită finanțarea, 

asigurat de către respectiva structură sportivă. Contribuția beneficiarului se poate constitui din venituri proprii, 

subvenții de la bugetul local, donații,  sponsorizări, parteneriate și alte surse de finanțare atrase. 

b.) În cazul sporturilor individuale: 

1)  Pentru structurile sportive care au sportivi componenți ai loturilor naționale de seniori participante la 

Campionatele Europene, Campionatele Mondiale (în discipline/probe cuprinse în programul Jocurilor Olimpice) 

sau la Jocurile Olimpice, se pot aloca sume de la bugetul local al Județului Alba până la nivelul bugetului, aferent 

programului sportiv pentru care se solicită finanțarea, asigurat de către respectiva structură sportivă. Contribuția 

beneficiarului se poate constitui din venituri proprii, subvenții de la bugetul local, donații,  sponsorizări, 

parteneriate și alte surse de finanțare atrase.  

2) Pentru structurile sportive care au sportivi componenți ai loturilor naționale de juniori și/sau tineret 

participante la Campionatele Europene, Campionatele Mondiale (în discipline/probe cuprinse în programul 

Jocurilor Olimpice) sau la Jocurile Olimpice pentru Tineret, se pot aloca sume de la bugetul local al Județului 
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Alba până la 50 % din nivelul bugetului, aferent programului sportiv pentru care se solicită finanțarea, asigurat de 

către respectiva structură sportivă. Contribuția beneficiarului se poate constitui din venituri proprii, subvenții de 

la bugetul local, donații,  sponsorizări, parteneriate și alte surse de finanțare atrase. 

3) Pentru structurile sportive care au sportivi medaliați la finalele Campionatelor Naționale de Seniori (în 

discipline/probe cuprinse în programul Jocurilor Olimpice), se pot aloca sume de la bugetul local al Județului 

Alba până la 50% din nivelul bugetului, aferent programului sportiv pentru care se solicită finanțarea, asigurat de 

către respectiva structură sportivă. Contribuția beneficiarului se poate constitui din venituri proprii, subvenții de 

la bugetul local, donații,  sponsorizări, parteneriate și alte surse de finanțare atrase. 

4) Pentru structurile sportive care au sportivi medaliați la finalele Campionatelor Naționale de Juniori și/sau 

tineret (în discipline/probe cuprinse în programul Jocurilor Olimpice), se pot aloca sume de la bugetul local al 

județului Alba până la 30% din nivelul bugetului, aferent programului sportiv pentru care se solicită finanțarea, 

asigurat de către respectiva structură sportivă. Contribuția beneficiarului se poate constitui din venituri proprii, 

subvenții de la bugetul local, donații,  sponsorizări, parteneriate și alte surse de finanțare atrase. 

c.) Pentru sporturile/probele neolimpice: 

1) Se pot aloca sume de la bugetul local al Județului Alba pentru  finanțarea participării sportivilor componenți ai 

loturilor naționale (juniori, tineret și seniori) la Campionatele Europene, Campionate Mondiale și Jocurile 

Mondiale, precum și a antrenorilor acestora. În acest caz, contractul de finanțare se va încheia cu structura 

sportivă la care este legitimat sportivul, strict pentru participarea la acțiunea sportivă internațională, cu 

specificarea clară a categoriilor de cheltuieli care vor fi suportate și a cuantumului acestora. 

d.) Pentru asociaţiile judeţene pe ramură de sport din județul Alba: 

1) Se pot finanța programele sportive organizate de către acestea, în raza Unității Administrativ - Teritoriale 

Județul Alba până la nivelul bugetului realizat și executat pentru anul bugetar precedent, exclusiv sumele 

provenite din finanțarea anterioară acordată din bugetul local al Județului Alba. 

e.) Finanţarea programelor sportive desfăşurate în raza unităţii administrativ-teritoriale:  

1) În cazul federaţiilor sportive naţionale se pot finanța competițiile oficiale internaționale organizate de către 

Federațiile Sportive Naționale în raza unităţii administrativ-teritoriale cu până la 50% din bugetul acțiunii 

sportive.  

2) În cazul organizării finalelor campionatelor naţionale pe ramură de sport de către Federaţiile Sportive 

Naţionale, în raza unităţii administrativ-teritoriale, Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Alba poate 

susţine, acţiunile sportive respective, cu materiale personalizate necesare premierii participanţilor(medalii, trofee, 

tricouri, diplome, şepci, etc.). 

3) În cazul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Alba finanțarea acțiunilor sportive cuprinse în calendarul 

acesteia, desfăşurate în raza Unităţii Administrativ - Teritoriale Județul Alba, se va face cu o sumă până la nivelul 

bugetului alocat de către Ministerul Tineretului și Sportului pentru acțiunea sportivă / acțiunile sportive a căror 

finanțare este solicitată. 

4) În cazul Inspectoratului Școlar Judeţean Alba se pot finanța programele sportive derulate în cadrul Olimpiadei 

Naționale a Sportului Școlar, Olimpiadei Gimnaziilor, precum și alte programe sportive destinate stimulării 

sportului școlar. 

Art. 9. (1) Documentaţia de solicitare a finanţării se depune într-un singur exemplar, însoțită de un opis, şi va 

conţine următoarele documente: 

1) Cerere de finanţare semnată de reprezentantul legal și ștampilată (anexa nr. 1 la Regulament); 

2) Statutul și Actul constitutiv, pentru structurile sportive de drept privat, respectiv actul administrativ  al 

autorității publice în subordinea căruia se află instituția de drept public și regulamentul de organizare și 

funcționare al acesteia, pentru cluburile sportive de drept public și instituțiile publice – copie; 

3) Bugetul de venituri și cheltuieli pentru fiecare program sportiv pentru care se solicită finanțarea, însoțit de 

hotărârea organului de conducere prin care a fost aprobat cu specificarea cheltuielilor bugetare aferente activității 

sportive (anexa nr. 2 la Regulament); 

4) Certificatul de identitate sportivă (CIS) – pentru structurile sportive; 

5) Certificat de atestare fiscală eliberat de Administrația Finanțelor Publice; 

6) Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că nu are datorii la bugetul local sau declarație pe proprie 

răspundere că nu este plătitor de impozit; 

7) Situațiile financiare la data de 31 decembrie a anului precedent (bilanț prescurtat și cont prescurtat al 

rezultatului exercițiului financiar); în cazul în care acestea nu sunt finalizate se vor depune situațiile aferente 

exercițiului financiar anterior - copie; 

8) Declarație pe proprie răspundere că nu se află în litigiu cu Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Alba, că 

nu are obligaţii de plată exigibile din anul anterior la Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Alba, că nu face 

obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori că nu se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare, că nu se află în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a 

actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a legii; (anexa nr. 3 la Regulament); 
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9) Documente care să ateste performanțele obținute (diplome, clasamente oficiale, adrese oficiale din partea 

DJST, MTS, federații sportive, etc.)- copii. 

(2) Documentaţia de solicitare a finanţării se depune de către solicitant distinct pentru fiecare program sportiv, cu 

respectarea criteriilor prevăzute în prezentul regulament. 

(3) Documentația de solicitare a finanţării depusă are caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului 

şi trebuie semnată, pe propria răspundere, de către solicitant sau de către o persoană împuternicită legal de acesta. 

(4) Sumele reprezentate în bugetul din cadrul cererii de finanțare vor fi prezentate exclusiv în lei.  

(5) Solicitanţii trebuie să păstreze un exemplar complet din documentaţia de solicitare a finanţării. 

(6) Toate documentele solicitate în copie vor purta sintagma „conform cu originalul” și vor fi semnate și ștampilate 

de către solicitant sau de către o persoană împuternicită legal de acesta. 

(7) Documentele depuse în copie se vor prezenta în original la semnarea contractului de finanțare. 

(8) Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Alba își rezervă dreptul de a solicita orice document considerat 

relevant pentru acordarea finanțării și pentru verificarea modului de cheltuire a acesteia. 

Art. 10. (1) Documentația de solicitare a finanţării se trimite prin poştă, mesagerie expresă sau se depune la 

Registratura Consiliului Județean Alba, la adresa indicată mai jos: 

Consiliul Judeţean Alba 

Str. Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1 

cod poştal 510118, localitatea Alba Iulia 

Registratură, Cam. 6. 

  (2) Documentaţiile de solicitare a finanţării trimise prin orice alte mijloace (de exemplu prin fax, e-mail) sau  

trimise la alte adrese, nu vor fi luate în considerare. 

  (3) Documentațiile de solicitare a finanțării înregistrate la registratura Consiliului Județean Alba vor fi analizate 

din punct de vedere al eligibilității, al încadrării în prevederile prezentului regulament, precum și a cuantumului 

finanțării solicitate defalcate pe categorii de cheltuieli de către o comisie constituită prin dispoziția președintelui 

Consiliului Județean Alba. 

Art. 11. (1) Finanțarea programului sportiv se acordă în baza unui contract încheiat între autoritatea finanțatoare 

și structura sportivă, după aprobarea cererii de finanțare prin hotărâre a Consiliului Județean Alba. 

  (2) Finanţarea se va acorda în limita unui fond anual aprobat  în bugetul local de către Consiliul Judeţean Alba, 

cu această destinaţie, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea şi 

raportarea bugetului local anual. 

  Art. 12. (1) Solicitanţilor care au depus documentații de finanțare, care au fost dezbătute și votate în 

ședința Consiliului Județean Alba, li se va comunica hotărârea adoptată de către acesta, la adresa comunicată în 

cererea de finanţare (Anexa nr. 1 la Regulament). 

     (2) Solicitanţii ale căror documentații de finanțare au fost aprobate de către Consiliul Județean 

Alba vor fi invitați la sediul autorității finanțatoare în vederea încheierii contractelor de finanțare. 

Art. 13. (1) Cheltuielile eligibile din documentaţia de finanţare trebuie să respecte următoarele condiții: 

a.) să fie efectuate în perioada executării contractului; 

b.) să fie necesare pentru realizarea programelor sportive finanțate; 

c.) să fie prevăzute în bugetul programelor sportive; 

d.) să fie în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a banilor 

şi un raport optim cost/beneficiu; 

e.) să fie înregistrate în  contabilitatea Beneficiarului; 

f.) să fie identificabile şi verificabile; 

g.) să fie dovedite prin originalele documentelor justificative. 

(2) Nu se pot deconta din sumele provenite din finanțarea acordată de Consiliul Județean Alba, cheltuieli care au 

fost angajate de beneficiar anterior încheierii contractului, chiar dacă aceste cheltuieli se referă la programul 

sportiv finanțat. 

(3) Pe parcursul derulării contractului de finanțare, categoriile de cheltuieli  aferente finanțării  acordate din 

bugetul local al Județului Alba pentru programul sportiv aprobat pot fi modificate, cu încadrarea în valoarea 

totală a finanțării, printr-o notificare, cu justificarea motivelor care au condus la aceasta, în limita a maxim 10% 

din valoarea categoriei de cheltuieli de destinație. 

(4) În situația modificării liniilor bugetare ale aceleași categorii de cheltuieli, beneficiarul are obligația de a 

transmite o notificare la contractul de finanțare. 

(5) În situația modificărilor peste limita de 10% din valoarea categoriei de cheltuieli de destinație, beneficiarul 

finanțării are obligația de a solicita încheierea unui act adițional.  

(6) Pentru orice solicitare care implică modificarea valorii totale a contractului este necesară încheierea unui act 

adițional. 

Art. 14. (1) Categoriile de cheltuieli și cuantumul acestora vor respecta prevederile legale în vigoare și vor fi 

aprobate prin hotărâre a Consiliului Județean Alba, pentru fiecare beneficiar în parte, în funcție de specificul 

programelor sportive derulate.  
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  (2) Documentele necesare justificării cheltuielilor efectuate pentru implementarea programului sportiv, vor fi 

prezentate în copii ştampilate şi certificate pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al 

organizaţiei, însoțite de un raport de activitate, în termenele stabilite în contractul de finanțare. 

(3) Autoritatea finanţatoare îşi rezervă dreptul de a face verificări, atât în perioada derulării contractului de 

finanţare, cât şi ulterior finalizării programelor sportive finanțate. 

(4) Autoritatea finanţatoare și beneficiarul pot stabili în contractul de finanțare ca plățile către beneficiar să se 

facă în tranșe, în raport cu faza derulării programului sportiv și cheltuielile aferente, durata și evoluția în timp a 

activității finanțate ori de costurile interne de organizare și funcționare ale beneficiarului. 

(5) Sumele acordate și nejustificate de către beneficiar vor fi restituite împreună cu dobânzile legale calculate 

conform legii. 

Art. 15. Beneficiarul se obligă să promoveze imaginea autorității finanțatoare în cadrul programelor sportive 

finanţate prin modalităţile convenite între părţi. 

Capitolul 5. Procedura de raportare 

Art. 16. (1) Pe parcursul derulării contractului, beneficiarii au obligația să depună la Consiliul Județean Alba 

următoarele raportări: 

 raportări intermediare - depuse înainte de solicitarea fiecărei tranşe, în vederea justificării tranșei anterioare; 

 raportare finală -  depusă în termen de 15 zile de la finalizarea activităților din cadrul programului sportiv 

pentru care se acordă finanțarea, dar nu mai târziu de termenul de valabilitate a contractului  și va cuprinde 

obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului proiect cuprinzând atât finanțarea Consiliului Județean 

Alba,  cât și finanțarea proprie. 

  (2) Raportările vor fi depuse atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic  fiind însoțite de documentele 

justificative pentru cheltuielile efectuate. 

Capitolul 6.  Sancțiuni 
Art. 17. (1) Contractul de finanţare este reziliat de drept în cazul în care beneficiarul nu îşi îndeplineşte, ori îşi 

îndeplineşte în mod necorespunzător obligaţiile contractuale. Notificarea va fi comunicată în termen de 10 zile 

calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau a mai multor 

obligaţii contractuale. 

  (2) Utilizarea alocaţiilor bugetare în alte scopuri decât cele prevăzute în contractul de finanţare este interzisă şi 

atrage rezilierea acestuia fără intervenţia instanţei judecătoreşti. 

  (3) În cazul în care beneficiarului i s-a notificat rezilierea contractului de finanţare din vina sa, acesta este 

obligat ca în termen de 20 de zile de la data primirii notificării să restituie autorității finanțatoare sumele primite 

și utilizate necorespunzător. 

  (4) Odată cu restituirea sumelor primite beneficiarul datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, calculate de la 

data virării acestor sume de către autoritatea finanțatoare, în cuantumul prevăzut de legislaţia privind colectarea 

creanţelor bugetare.  

Capitolul 7.  Dispoziții finale 

Art. 18. (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de atribuire sau derularea 

contractelor de finanţare se va transmite către solicitanţii finanţării în formă scrisă. 

   (2) Orice document scris trebuie confirmat de primire și înregistrat, cu excepţia documentelor care 

confirmă primirea. 

Art. 19. Prevederile regulamentului vor fi aplicate tuturor finanțărilor pentru activitatea sportivă acordate din 

bugetul județului, în baza prevederilor Legii nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, începând cu 

data intrării în vigoare a hotărârii Consiliului Județean Alba prin care s-a aprobat. 

  Art. 20. Prezentul regulament se aduce la cunoștința publică prin publicarea pe pagina de internet 

www.cjalba.ro.  

Anexe la regulament 
Art. 21. Anexele următoare fac parte integrantă din prezentul regulament: 

Anexa nr. 1 -  Cerere de finanţare  

Anexa nr. 2 - Bugetul de venituri și cheltuieli al programului sportiv 

Anexa nr. 3 - Declarație pe proprie răspundere. 

 

 

 

  

http://www.cjalba.ro/
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                                                             Anexa nr. 1 la Regulamentul privind condițiile, criteriile și procedura de 

finanțare a  programelor sportive   

 

 

 

CERERE DE FINANŢARE 

 

 

A. Aplicantul:  
 

1. Solicitant: 
 

1. Denumirea solicitantului: 

2. Prescurtarea: 

3. Adresa: 

4. Certificat de identitate sportivă: 

5. Alte date de identificare:Telefon: 

E-mail: 

Fax: 

Web: 

 

 

2. Date bancare: 
Denumirea băncii: 

Numărul de cont: 

Titular: 

Cod fiscal: 

 

 

3. Datele persoanei care are dreptul legal de a reprezenta solicitantul: 
 

1. Numele complet: 

2. Telefon: 

3. Fax: 

4. E-mail: 

 

 

4. Responsabilul de proiect (dacă este diferit de persoana de la punctul 3): 
 

1. Numele complet: 

2. Telefon: 

3. Fax: 

4. E-mail: 

 

 

 

B) Date privind programul sportiv: 

 

 

1. Titlul/Denumirea programului sportiv: 

 

 

 

2. Descrierea programului sportiv, a scopului și obiectivelor acestuia, precum și a resurselor solicitantului 

 

 

3. Justificarea caracterului de anvergură și importanța pentru finanțator a programului: 
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4. Activităţile desfășurate pentru implementarea programului sportiv: 
 

Activități/acțiuni din cadrul 

programului sportiv 

Locul 

desfășurării 

Perioada de desfășurare a 

activității/acțiunii 

Participanți 

(numărul și structura) 

Activitatea 1   Participanți la activitatea 1 

Activitatea 2   Participanți la activitatea 2 

Activitatea 3   Participanți la activitatea 3 

Activitatea 4   Participanți la activitatea 4 

Etc.    

    

    

    

    

    

    

 

5. Suma solicitată spre finanțare UAT Județul Alba necesară pentru implementarea programului sportiv: 

 

 

6. Graficul estimativ al cererilor de finanțare din totalul bugetului solicitat autorității finanțatoare: 

a) Integral până la data de……………….. 

b) În următoarele tranșe: 

  - tranșa I în valoare de………….., până la data de ………… 

- tranșa II în valoare de……….…, până la data de ………… 

  - tranșa III în valoare de…………, până la data de ………… 

  

 Etc. 

 

C) Resurse umane şi financiare ale solicitantului: 

 

1. Resurse umane 
1.1. Număr de personal salariat – total, din care antrenori (pentru cluburile sportive): 

1.2. Număr de secţii pe ramură de sport (pentru cluburile sportive): 

1.3. Număr de sportivi legitimaţi pe secţii: 

1.4.Număr de cluburi sportive afiliate la asociaţia pe ramură de sport judeţeană: 

1.5.Număr de asociaţii fără personalitate juridică afiliate la asociaţia pe ramură de sport judeţeană: 

 

2. Resurse financiare 
2.1. Venituri proprii realizate în anul precedent - total .......................lei , din care: 

- alocări de la bugetul UAT Județul Alba………….lei, 

- alocări de la bugetul altor autorități locale………..lei, 

- donaţii, sponsorizări ......................... lei,  

- venituri din activităţi economice (închirieri, prestări de servicii, reclamă, publicitate etc.) 

......................... lei, 

- cotizaţii, taxe, penalităţi etc. .......................... lei,  

- alte venituri ......................... lei , 

2.2. Venituri proprii estimate a se realiza în anul curent - total ................ lei, din care: 

- alocări de la bugetul UAT Județul Alba………….lei, 

- alocări de la bugetul altor autorități locale………..lei, 

- donaţii, sponsorizări ......................... lei,  

- venituri din activităţi economice (prestări de servicii, închirieri, reclamă, publicitate etc.) 

......................... lei  

- cotizaţii, taxe, penalităţi etc. .......................... lei  

- alte venituri ......................... lei  

 

D) Parametrii de performanță 

 

1. Indicatori de performanță realizați în precedentul sezon competițional sau în ultimele 12 luni 
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……………………………………………………………………………….. 

2. Obiectivele de performanță de realizat în sezonul competițional pentru care se solicită finanțarea 

………………………………………………………………………………. 

 

E) Alte documente: 

 

1. În cazul solicitărilor  pentru  finanțarea participării sportivilor componenți ai loturilor naționale și a 

antrenorilor acestora la competițiile internaționale oficiale vor fi anexate adrese din parte Federațiilor 

Sportive Naționale din care să rezulte convocarea la loturile naționale precum și costurile acoperite 

de către acestea pentru fiecare competiție 

 

2. În cazul solicitărilor depuse de către  Federațiile Sportive Naționale pentru  finanțarea  organizării de 

competiții internaționale oficiale, în Județul Alba,  federaţiile vor anexa regulamentele de organizare, 

desfășurare și premiere ale respectivelor competiții. 

 

 

 

Nr. înregistrare/Data:     Reprezentantul legal al solicitantului, 

 

Numele și prenumele: 

Semnătura: 

Ștampila solicitantului: 
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Anexa nr. 2 la Regulamentul privind condițiile, criteriile  

și procedura de finanțare a  programelor sportive 
 

 

 

 

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI - ESTIMAT  

 

 

 

 Programul sportiv ………………………………….. 

 

 

 

      

Nr. 

crt Denumire indicator 

 SUMA  

-lei- 

Contribuție 

finanțator -

lei- 

Contribuție 

beneficiar lei 

Participanti 

(numărul și 

structura) 

A B 1=2+3 2 3 4 

I 
VENITURI TOTAL (1+2) din 

care:         

1 Contribuția beneficiarului         

a) contribuție proprie         

b) donații         

c) sponsorizări         

d) alte surse         

2 

Finanțare nerambursabilă din 

bugetul local al județului Alba         

II 

CHELTUIELI  TOTAL din 

care:         

1 

Cheltuieli pentru plata 

participanților la activitatea 

sportivă, efectuate în baza unui 

contract individual de muncă sau a 

unui contract de activitate sportivă 

conform legii         

2 Cheltuieli transport, cazare și masă         

3 

Cheltuieli privind alimentația de 

efort         

4 

Cheltuieli privind plata arbitrilor, 

medicilor și altor persoane         

5 

Cheltuieli privind asigurarea 

persoanelor, a materialelor, a 

echipamentului sportiv și a altor 

bunuri         

6 

Cheltuieli pentru achiziționarea de 

materiale și echipament sportiv         

7 

Cheltuieli medicale ( vitamine și 

susținătoare de efort, medicamente, 

materiale sanitare, unguente, 

produse pentru refacere și 

recuperare) și pentru controlul 

doping         

8 Alte categorii de cheltuieli:         
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pentru organizarea, respectiv 

desfășurarea acțiunilor sportive, 

servicii închiriere baze sportive etc         

  

pentru realizarea acțiunilor de 

cercetare, informare, consultanță în 

domeniul sportului, realizarea 

materialelor video/audio etc         

  

cheltuieli pentru materiale de 

promovare a activității sportive          

  

Indemnizații sportive, prime și alte 

drepturi         

      

 
Reprezentatul legal al solicitantului Responsabil financiar 

 

 
(nume, prenume și semnătură) 

 

(nume, prenume și 

semnătură) 
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Anexa nr. 3 la Regulamentul privind condițiile, criteriile  

și procedura de finanțare a  programelor sportive 

 

 

 

 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

 

 

 

 

 

 Subsemnatul ................................ cetățean ................................., născut la data de ............................., în 

localitatea ................................., domiciliat în ......................., str. ............................ nr. ........, bloc ........, scara 

........,etaj ......, apart. ......., sector/județ ......................, posesor al .................., seria ............nr. ....................eliberat 

de .............................la data de ...................., cod numeric personal ......................................................., în calitate 

de reprezentant legal al beneficiarului........................................................... cu datele de 

identificare......................................./sediu........................... . 

 Cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul penal (Legea nr.286/2009) cu modificările și 

completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că 

....................................................(denumirea. beneficiarului). 

 - nu se află în litigiu cu UAT Județul Alba; 

 - nu are obligații de plată exigibile din anul anterior la UAT Județul Alba; 

 - nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare; 

 - nu se află în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor 

proprii, precum și a legii. 

   

 

 Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la ................................... pentru ............................ . 

  

 

 

           REPREZENTANT  LEGAL,                                                              DATA 
           (nume, prenume și semnătura) 
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Anexa nr. 2 la Hotărârea  

Consiliului Judeţean Alba nr. 117 din 26 aprilie 2018   
 

 

ROMÂNIA           Beneficiar 

UAT  JUDEŢUL ALBA                       ………………………………                                                             

Nr. ....../…..                                                                             Nr. ....../….. 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                       

      

 

CONTRACT-CADRU 

de finanțare a programelor sportive din bugetul local al Județului Alba  

 

 

Capitolul I - Părţile 

 

Autoritatea finanţatoare– UAT JUDEŢUL ALBA, cu sediul în Alba Iulia, str. P-ţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, cod 

510118, judeţul Alba, tel. 0258813380, fax 0258813325, e-mail: cjalba@cjalba.ro, CUI 4562583, cont 

_______________________deschis la Trezoreria Alba Iulia, reprezentată prin Preşedinte, denumită în continuare 

Autoritatea finanţatoare, şi 

 

Beneficiarul – ________________________________________________ cu sediul în localitatea 

_______________________, str________________,  judeţul Alba, telefon ____________, 

fax_________________, e-mail________________, cont ____________________, deschis la 

__________________, CUI/CIF ___________________, certificat de identitate sportivă (CIS) nr. 

________________________, reprezentată prin __________________________, denumită în continuare 

Beneficiar, 

 

 în baza dispoziţiilor Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, 

H.G. 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 şi completările ulterioare; Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea 

violenţei cu ocazia competiţiilor şi jocurilor sportive, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 au convenit încheierea prezentului contract. 

  

Capitolul II - Obiectul contractului 

 

Art. 1. Obiectul prezentului contract îl constituie finanțarea din bugetul local al Județului Alba a programului 

sportiv ............................. 

   

 

Capitolul III - Durata contractului 

 

Art. 2. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi este valabil până la 

_____________, dar nu mai târziu de _____________ . 

  

 

Capitolul IV - Condiții de acordare a finanțării 

 

Art. 3.  (1) Valoarea finanțării acordate de autoritatea finanțatoare este de _________ lei. 

 (2)Sumele reprezentând finanțarea din bugetul local al județului Alba vor fi utilizate pentru categoriile de 

cheltuielile, participanții și/sau acțiunile aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr.___ din 

data______. 

 Art. 4. Plata sumei de _________ , reprezentând finanţarea acordată de către UAT Judeţul Alba se face 

pe baza solicitării scrise a beneficiarilor, integral sau în mai multe tranșe. 

 

mailto:cjalba@cjalba.ro
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Capitolul V - Drepturile şi obligaţiile părţilor 

 

Art. 5. Beneficiarul are următoarele drepturi şi obligaţii: 

a) să utilizeze suma prevăzută la art.3 exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor aferente programului sportiv și 

pentru categoriile de cheltuieli, participanții și/sau acțiunile aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean 

Alba nr.___ din data______; 

b) să asigure și să utilizeze sumele cuprinse în bugetul propriu aferent programului sportiv pentru care a fost 

aprobată finanțarea, cel puțin la nivelul asumat prin cererea de finanțare; 

c) în cazul în care bugetul propriu aferent programului sportiv al beneficiarului finanțării se situează sub 

nivelul asumat prin cererea de finanțare, valoarea prevăzută la art.3 se va reduce corespunzător; 

d) să întocmească şi să transmită autorității finanțatoare raportări intermediare privind realizarea 

obiectivului/obiectivelor, activităților, după caz, şi a indicatorilor prevăzuţi în contract la solicitarea 

acordării fiecărei tranșe din finanțarea acordată; 

e) să întocmească şi să transmită autorității finanțatoare raportare finală în termen de 15 zile de la 

finalizarea activitatilor din cadrul programului sportiv pentru care se acordă finanțarea, dar nu mai târziu 

de termenul de valabilitate a contractului  și va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul 

întregului proiect cuprinzând atât finanțarea consiliului județean cât și finanțarea proprie; 

f) raportările vor fi întocmite în conformitate cu legislația în vigoare și vor fi depuse atât pe suport de hârtie 

cat si in format electronic,  fiind însoțite de documentele justificative pentru cheltuielile efectuate; 

g) sumele acordate în cursul unui an bugetar vor fi decontate de către beneficiar până cel târziu la finele 

anului în curs; 

h) sumele nedecontate până la sfârșitul anului în curs vor fi restituite de beneficiar în contul finanțatorului; 

i) să permită persoanelor delegate de autoritatea finanţatoare, precum și a organelor de control abilitate ale 

statului, să efectueze controlul privind modul de utilizare a fondurilor prevăzute la art.3; 

j) să pună la dispoziția autorității finanțatoare orice documente justificative care stau la baza efectuării 

cheltuielilor aferente programelor sportive finanțate; 

k) să restituie, în situaţia nerespectării dispoziţiilor legale şi a prevederilor prezentului contract, în termen de 

15 zile de la data comunicării somaţiei de plată din partea organului de control, sumele primite, precum şi 

penalităţile aferente acestora, calculate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; 

l) să respecte prevederile actului constitutiv/actului de înființare şi ale statutului propriu/regulamentului de 

organizare și funcționare, precum şi statutul şi regulamentele federaţiei sportive naţionale la care este 

afiliată, după caz; 

m) să promoveze spiritul de fair-play, să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea şi combaterea 

violenţei şi dopajului în cadrul programelor sportive finanțate; 

n) să nu facă acte, fapte sau declaraţii de natură să aducă atingere prestigiului şi imaginii finanţatorului; 

o) parametrii sportivi de realizat de către beneficiar sunt cei asumați prin cererea de finanțare, care este 

parte a acestui contract; 

p) să promoveze imaginea autorității finanțatoare în cadrul programelor sportive finanţate; 

 

Art. 6. Autoritatea finanţatoare are următoarele drepturi şi obligaţii: 

 a) să vireze suma prevăzută la art. 3 pe baza solicitării scrise a beneficiarului; 

     b) să supravegheze şi să controleze modul de utilizare a sumei repartizate, precum şi modul de respectare 

a dispoziţiilor legale; 

     c) în cazul în care beneficiarul nu respectă prevederile prezentului contract, autoritatea finanţatoare are 

dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum şi sistarea virării sau diminuarea sumei repartizate, după 

caz; 

 d) autoritate finanțatoare are dreptul de a face verificări, atât în perioada derulării contractului de 

finanțare, cât și ulterior finalizării programelor sportive finanțate. 

 

Capitolul VI -  Răspunderea contractuală 

 

Art. 7. (1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, 

partea în culpă răspunde în condiţiile prezentului contract şi ale dispoziţiilor legale în vigoare. 

 

Capitolul VII- Rezilierea contractului 

 

Art. 8.(1) Contractul de finanţare este reziliat de drept în cazul în care beneficiarul nu îşi îndeplineşte, ori îşi 

îndeplineşte în mod necorespunzător obligaţiile contractuale. Notificarea va fi comunicată în termen de 10 zile 

calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau a mai multor 

obligaţii contractuale. 
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(2) Utilizarea alocaţiilor bugetare în alte scopuri decât cele prevăzute în contractul de finanţare este interzisă şi 

atrage rezilierea acestuia fără intervenţia instanţei judecătoreşti, beneficiarul urmând să fie obligat la plata 

daunelor-interese reprezentând atât contravaloarea finanţării cât şi beneficiul nerealizat, raportat la prejudiciile de 

imagine dar şi la cele materiale. 

(3) În cazul în care beneficiarului i s-a notificat rezilierea contractului de finanţare din vina sa, acesta este obligat 

ca în termen de 20 de zile de la data primirii notificării să restituie autorității finanțatoare toate sumele primite. 

(4) Odată cu restituirea sumelor primite beneficiarul datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, calculate de la 

data achitării acestor sume de către autoritatea finanțatoare, conform legislaţiei privind colectarea creanţelor 

bugetare. 

 Art. 9. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii. 

 

Capitolul VIII – Litigii 

 

Art. 10. Divergenţele care pot apărea între părţi pe parcursul derulării prezentului contract vor face obiectul unei 

concilieri pe cale amiabilă. În situaţia în care aceasta nu s-a realizat, partea nemulţumită se poate adresa instanţei 

de judecată competente, în condiţiile legii. 

 

Capitolul IX – Modificarea şi încetarea contractului 

 

 Art. 11. (1) Prezentul contract poate fi modificat prin act adițional cu acordul părților,  în baza hotărârii 

Consiliului Județean Alba. 

    (2) Pe parcursul derulării contractului de finanțare, categoriile de cheltuieli aferente finanțării 

acordate din bugetul local al județului Alba pentru programul sportiv aprobat pot fi modificate, cu încadrarea în 

valoarea totală a finanțării, printr-o notificare, cu justificarea motivelor care au condus la aceasta, în limita a 

maxim 10% din valoarea categoriei de cheltuieli de destinație. 

  (3) În situația modificării liniilor bugetare ale aceleiași categorie de cheltuieli, beneficiarul are 

obligația de a transmite o notificare la contractul de finanțare. 

  (4) În situația modificărilor peste limita de 10% din valoarea categoriei de cheltuieli de destinație, 

beneficiarul finanțării are obligația de a solicita încheierea unui act adițional. 

  (5) Pentru orice solicitare care implică modificarea valorii totale a contractului este necesară 

încheierea unui act adițional.  

 Art.12. Încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele cazuri: 

 a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat; 

 b) prin acordul părţilor; 

 c) în urma ivirii unui caz de forţă majoră; 

 d) imposibilitatea asigurării fondurilor băneşti de către autoritatea finanțatoare. 

  

Capitolul IX - Dispoziţii finale 

 

Art. 13. Regimul de gestionare a sumelor repartizate de autoritatea finanţatoare şi controlul financiar se 

realizează în condiţiile legii. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor efectuate de beneficiar în 

baza prezentului contract se fac potrivit normelor privind finanţele publice. 

Art. 14. Prevederile prezentului contract au putere deplină pentru părţi şi se constituie în norme cu caracter 

tehnic, financiar şi administrativ. 

Art. 15. Este interzisă cesiunea şi subcontractarea contractului sau a unor părţi din acesta. 

Art. 16. Modificarea clauzelor prezentului contract se face cu acordul părţilor numai pentru acţiuni viitoare şi se 

consemnează într-un act adiţional. 

Art. 17. Toate documentele originale cu privire la implementarea proiectului vor fi păstrate de beneficiar timp de 

5 ani de la data încheierii prezentului contract. 

Art. 18. Prezentul contract se încheie în 3 exemplare, dintre care două exemplare pentru instituția finanțatoare şi 

un exemplar pentru beneficiar. 

 

Capitolul IX – Anexele contractului 

 

 Art. 19 Fac parte integrantă din prezentul contract, următoarele anexe: 

a. Anexa nr. 1 -  Cerere de finanţare  

b. Anexa nr. 2 - Bugetul de venituri si cheltuieli al programului sportiv 

c. Hotărârea Consiliului Județean Alba nr….. din data ………………. 

d. Acte adiționale, dacă este cazul. 
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             AUTORITATE FINANŢATOARE,     BENEFICIAR, 

                        UAT Județul Alba 

  

                                    Președinte, 

                       Ion Dumitrel 

   

                               Director executiv,                                               Contabil-şef/responsabil 

                             Marian Florin Aitai 

 

                               Director executiv, 

                                   Ioan Bodea 

 

                               Director executiv 

                                 Liliana Negruț 

 

                              Avizat C.F.P.P.                          
 

Avizat,  

                            Consilier juridic     

 

 

                      Întocmit, 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale din Județul Alba, a subvenţiilor de la 

bugetul de stat, pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării Planurilor Urbanistice Generale ale  

localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism, pe anul 2018 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 26 aprilie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale din Județul Alba, 

a subvenţiilor de la bugetul de stat, pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării Planurilor Urbanistice Generale 

ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism, pe anul 2018; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ 

teritoriale din Județul Alba, a subvenţiilor de la bugetul de stat, pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării 

Planurilor Urbanistice Generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism, pe anul 2018; 

- raportul de specialitate nr. 7689/19 aprilie 2018 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 Ţinând cont de prevederile Contractului de finanţare nr. 33345/22 martie 2018/7080/11 aprilie 2018 

încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi  Administrației Publice și Unitatea Administrativ Teritorială - 

Județul Alba, pentru Programul privind elaborarea și/sau actualizarea Planurilor Urbanistice Generale ale 

localităţilor și a regulamentelor locale de urbanism; 

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

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

și gestionarea patrimoniului județului; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 34 alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu  modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018; 

- H.G. nr. 525/1996  pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicata, 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 repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale din Județul Alba, a subvenţiilor de la 

bugetul de stat, pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării Planurilor Urbanistice Generale ale localităţilor şi a 

regulamentelor locale de urbanism, pe anul 2018, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi bugete și Direcției 

amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei 

municipiului Alba Iulia, Unităților administrativ teritoriale nominalizate; Direcţiei juridică şi relaţii publice, 

Direcţiei dezvoltare şi bugete și Direcției amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Alba. 

                              CONTRASEMNEAZĂ 

        PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                 Ion DUMITREL                     Vasile BUMBU   

 

Nr. 118 

Alba Iulia, 26 aprilie 2018   
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Anexă la Hotărârea  

                                                                         Consiliului Județean Alba nr. 118/26 aprilie 2018  

 

 

 

 

 

 

 

REPARTIZAREA 

pe unităţi administrativ teritoriale din județul Alba, a subvenţiilor de la bugetul de stat, 

pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale  

localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism, pe anul 2018 

 

 

  
                                         lei 

Nr. 

crt. 

Denumire unitate administrativ 

teritorială 
Program 2018 

TOTAL, din care:                557.443,00 

1 Almașu Mare 22.989,00 

2 Arieșeni 23.120,00 

3 Baia de Arieș 23.120,00 

4 Bistra 17.634,00 

5 Ciugud 17.634,00 

6 Ciuruleasa 17.634,00 

7 Cricău 4.652,00 

8 Fărău 23.120,00 

9 Gîrda de Sus 23.120,00 

10 Horea 23.120,00 

11 Întregalde 23.120,00 

12 Livezile 23.120,00 

13 Lopadea Nouă 23.120,00 

14 Mihalț 17.634,00 

15 Mogoș 17.634,00 

16 Ocoliș 23.120,00 

17 Poiana Vadului 12.148,00 

18 Poșaga 23.120,00 

19 Rădești 17.634,00 

20 Rîmeț 23.120,00 

21 Roșia de Secaș 17.634,00 

22 Scărișoara 23.120,00 

23 Sohodol 17.634,00 

24 Șpring 17.634,00 

25 Vadu Moților 17.634,00 

26 Valea Lungă 17.634,00 

27 Vidra 23.120,00 

28 Zlatna 23.120,00 

                    

                    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 şedinţa ordinară, publică, în data de 26 aprilie 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. 7915/23 aprilie 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

strategii; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. b, alin. 3 lit. a şi lit. d din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările 

ulterioare; 

 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 225,80  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               114.797,53 

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. 119 

Alba Iulia, 26 aprilie 2018   
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Anexa la Hotărârea   

Consiliului Județean Alba nr. 119/26 aprilie 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: 114,797.53 

  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 instalației 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, defuncționalizare clădire centrală termică pentru sediu Salvamont - 

Salvaspeo Alba - cu extindere 
800.00 

II Alte cheltuieli de investiții: 9.00 

  
Dotări independente Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor 

Alba 
9.00 

  CAPITOL 60.02 - Apărare Națională 132.00 
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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 construcții, 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, documentație de aprobare a lucrărilor de intervenție asupra 

clădirii 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 21,870.45 

I Obiective de investiţii: 1,070.45 

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 
260.45 

II Alte cheltuieli de investiţii: 185.00 

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 
Recompartimentări și reparații secția II clădire Spital de Pneumoftiziologie Aiud 

– expertize, avize, acorduri 
21.00 

4 
DALI,  Recompartimentări și reparații secția II clădire Spital de 

Pneumoftiziologie Aiud 
11.00 

5 
Relocare, modernizare si dotare Ambulatoriul integrat al Spitalului Județean de 

Urgenta Alba Iulia (DALI) 
43.00 

 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 13,424.01 

I Obiective de investiţii: 11,961.11 

1 Reabilitare Monument istoric „Ansamblul Câmpia Libertǎții Blaj” 685.00 

2 Amenajare și împrejmuire curte Castel Sâncrai 900.00 

3 
Lucrări de intervenţie asupra clădirii pentru reabilitare şi extindere a Teatrului de 

Păpuși „Prichindel” Alba Iulia 
1,838.00 

4 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 
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2 Mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, jardiniere etc), sisteme de expunere, etc.  150.00 

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 Sâncrai 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 Gârbova PT 25.00 

6 Execuție extindere CIA Gârbova 150.00 

7 Extindere și reautorizare PSI LP 13 Gârbova – PT 15.00 

8 Extindere  LP 13 Gârbova 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 judeţean 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 

 

 

 

  



 
74 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a 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 şedinţa ordinară, publică, în data de 26 aprilie 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. 7911/23 aprilie 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 modificarile si completarile 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 

modificarile si completarile 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 551.685,97  

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 356.515,23 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 124.838,53 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 231.036,21 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 4 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

                  (2) Bugetul instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii pe 

anul 2018 - secţiunea de funcţionare, se stabileşte în sumă de 206.495,06 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 24.541,15 mii lei„. 

4. Alineatele 1 şi 2 ale articolului 11 se modifică și vor avea următorul cuprins: 
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„Art. 11. (1)  Cheltuielile pentru activitatea „Sănătate”, rectificate pe anul 2018, se stabilesc în sumă de 

22.023,45 mii lei. 

                 (2)  Repartizarea pe unităţi de sănătate publică este următoarea: 

     Spitalul Judeţean de Urgență Alba Iulia                        21.017,00 mii lei 

     Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud                                   686,00 mii lei” 

5. Alineatul 1 al  articolului 21 se modifică și  va 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. 

6. Alineatul 1 al articolului 27 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 27. (1) Se aprobă bugetul  de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2018, pentru Spitalul Judeţean 

de Urgenţă Alba Iulia, în sumă de 204.418,26 mii lei,  în structura prevăzută în anexa nr. 22 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri”. 

7. 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 6.142,45 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”. 

8. Alineatele 1 și 3 ale articolului 30 se modifică și vor 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 4.442,77 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 25 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

               (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative al Teatrului de Păpuşi „Prichindel” Alba 

Iulia, rectificat pe anul 2018, potrivit anexei nr. 25„a” - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

9. 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”. 

10. După articolul 34 se introduce un nou articol, art. 35 care va avea următorul cuprins: 

„Art. 35. Cheltuielile pentru Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice pe anul 2018 se stabilesc 

în sumă de  685,00  mii lei”. 

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. 120 

Alba Iulia, 26 aprilie 2018  

 
NOTA: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 120/26 aprilie 2018 sunt publicate și 

pot fi consultate pe pagina de internet www.cjalba.ro  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
HOTĂRÂRE 

cu privire la constatarea încetării calității de membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a 

Județului Alba a domnului consilier județean Florea Ioan 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 26 aprilie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre cu privire la constatarea încetării calității de membru în Autoritatea Teritorială de 

Ordine Publică a Județului Alba a domnului consilier județean Florea Ioan; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la constatarea încetării calității de membru în 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Județului Alba a domnului consilier județean Florea Ioan; 

- raportul de specialitate nr. 7880/23 aprilie 2018 al Compartimentului Autoritatea Teritorială de Ordine 

Publică, documente clasificate, monitorizare situații de urgență din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba; 

 Ţinând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 145/25 august 2016 privind nominalizarea consilierilor 

județeni care vor face parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Județului Alba, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - adresei nr. 5193/28 martie 2018 a Instituției Prefectului – Județul Alba; 

 - Ordinului Prefectului Județului Alba nr. 162/28 martie 2018 privind încetarea mandatului de 

consilier județean al domnului Florea Ioan; 

 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. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

-  art. 17 - 19 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 7, art. 8 și art. 17 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine 

publică, aprobat prin H.G. nr. 787/2002; 

 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 constată încetarea calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului 

Alba a domnului consilier județean Florea Ioan, ca urmare a încetării de drept, înainte de expirarea duratei 

normale, a mandatului consilierului judeţean. 

 Art. 2. Se declară vacant locul de consilier județean deținut de domnul Florea Ioan în cadrul Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Alba. 

  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, Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba, Inspectoratului Județean 

de Jandarmi „Avram Iancu” Alba,  Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba, 

domnului Florea Ioan, Direcţiei juridică și relații publice, Direcției dezvoltare și bugete, Biroului resurse umane 

și Compartimentului Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, documente clasificate, monitorizare situații de 

urgență din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                              CONTRASEMNEAZĂ 

        PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                 Ion DUMITREL                     Vasile BUMBU   

 

 

 

Nr. 121 

Alba Iulia, 26 aprilie 2018   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 
HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean nr. 15/26 ianuarie 2017 privind 

cofinanţarea reabilitării Monumentului istoric „Ansamblul Câmpia Libertății Blaj”, cu modificările și 

completările ulterioare 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 26 aprilie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean nr. 15/26 ianuarie 

2017 privind cofinanţarea reabilitării Monumentului istoric „Ansamblul Câmpia Libertății Blaj”, cu  

modificările și completările ulterioare; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului 

Județean nr. 15/26 ianuarie 2017 privind cofinanţarea reabilitării Monumentului istoric „Ansamblul Câmpia 

Libertății Blaj”, cu  modificările și completările ulterioare; 

- raportul de specialitate comun, nr. 7968/23 aprilie 2018 al Serviciului pentru implementarea 

Programului Alba - România 100, Direcției dezvoltare şi bugete şi Direcției juridică şi relaţii publice din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea nr. 9335/18 aprilie 2018 a Consiliului local al municipiului Blaj, înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 7734/19 aprilie 2018 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean nr. 15/26 ianuarie 2017 privind 

cofinanţarea reabilitării Monumentului istoric „Ansamblul Câmpia Libertății Blaj”, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

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

gestionarea patrimoniului județului și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, 

tineret, ONG-uri și sport; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 14, art. 91 alin. 1 lit. b, art. 91 alin. 1 lit. e, art. 91 alin. 4 lit. d și art. 91 alin. 6 lit. c din Legea nr. 

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

- art. 38 alin. 2, art. 38 alin. 3  și art. 45 alin. 1 lit. e din Legea nr. 422/2001 privind protejarea 

monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Anexei nr. 2 „PROGRAM DE GUVERNARE 2017-2020” a Hotărârii Parlamentului României nr. 1 

din 4 ianuarie 2017 pentru acordarea încrederii Guvernului; 

- Ordinului nr. 2828 din 24 decembrie 2015 al ministrului culturii 

pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2314/2004 privind aprobarea Listei 

monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările 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. Se aprobă modificarea art. 2. al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 15/26 ianuarie 2017 

privind aprobarea cofinanțării reabilitării Monumentului istoric „Ansamblul Câmpia Libertății Blaj", cu 

modificările şi completările ulterioare,  urmând a avea următorul conținut: 

(1) Cofinanţarea Județului Alba este în sumă de 3541775 lei din valoarea totală a proiectului 

„Amenajare Ansamblul Câmpia Libertății și împrejmuire”, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

(2) Cofinanţarea Județului Alba este în sumă de 1143069,14 lei din valoarea totală a proiectului 

„Reamenajare zonă verde și realizare sistem de irigații automatizat Câmpia Libertății Blaj”, conform anexei - 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. II. Președintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Serviciul pentru implementarea 

Programului Alba - România 100 şi al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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  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, Municipiului Blaj, Serviciului pentru implementarea Programului Alba – 

România, Direcției juridică şi relaţii publice și Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Județean Alba.  

 

 

 

                              CONTRASEMNEAZĂ 

        PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                 Ion DUMITREL                     Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 122 

Alba Iulia, 26 aprilie 2018  
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Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 122/26  aprilie 2018 

 

     

 

 

Reabilitare Monumentul istoric „Ansamblul Câmpia Libertății Blaj”  

 

Cofinanţarea Județului Alba în sumă de 4.684.844,14  lei, din care: 

 

  

 

 Amenajare Ansamblul Câmpia Libertăţii și împrejmuire în valoare de 3541775,00 lei, din care: 

   - valoarea lucrării - 3511095,00 lei 

   - valoare dirigenție șantier construcții - 23000,00 lei 

   - valoare dirigenție șantier instalații - 7680,00 lei 

 

 Reamenajare zonă verde și realizare sistem de irigații automatizat Câmpia Libertății Blaj 

 în valoare estimată de 1143069,14 lei, din care: 

   - valoarea lucrării - 1110522,69 lei 

   - valoare asistență tehnică - consultanță - 26775,00 lei 

   - valoare dirigenție șantier instalații - 5771,50 lei 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea instituirii de restricții temporare parțiale de circulație pe 

 drumurile județene DJ 107A, DJ 107C şi DJ705B 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 26 aprilie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea instituirii de restricții temporare parțiale de circulație pe 

drumurile județene DJ 107A, DJ 107C si DJ 705B; 

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea instituirii de restricții temporare parțiale 

de circulație pe drumurile județene DJ 107A, DJ 107C si DJ 705B; 

      - raportul de specialitate nr. 8140/25 aprilie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

            - solicitarea nr. 7688/VII/F/8/19 aprilie 2018 a Consiliului Județean Alba adresată Inspectoratului de 

Poliție al Județului Alba - Serviciul Poliției Rutiere Alba; 

            - avizul  nr. 24647/89 din 25 aprilie 2018 al Inspectoratului de Poliție Județean Alba - Serviciul Poliției 

Rutiere Alba, înregistrat la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 8133/25 aprilie 2018; 

 Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, 

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 

Administrație publică locală, juridică și ordine publică; 

           Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. d, art. 91 alin. 1 lit. f  și art. 91 alin. 5 lit. a pct. 12 din Legea nr. 215/2001 a 

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

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

completările ulterioare; 

- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și 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; 

- Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin 

H.G. nr. 1391/2006  cu modificările și completările ulterioare; 

           În temeiul  art. 97 și art. 115 – (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,  

republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 Art. 1. Se aprobă instituirea de restricții temporare parțiale de circulație pentru vehiculele cu masa totală 

mai mare de 30 to, începând cu data de 1 mai 2018, pentru o perioadă de 2 ani, pe unele sectoare ale: 

 drumului județean DJ 107A: Alba Iulia - Părău lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii - Dealu Ferului - 

Mereteu - Blandiana - Sărăcseu - limită judeţul Hunedoara  

 drumului județean DJ 107C: DJ 107 (Teleac) - Drîmbar - Șeușa - Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vințu 

de Jos - DN7  

 drumului județean DJ 705B: DN 7 (Tărtăria) - Sibişeni (DJ 704 A) - Vinţu de Jos (DN 7) - Vurpăr (DJ 

107 A,  

prevăzute în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2. La data adoptării prezentei hotărâri, alte dispoziții contrare cuprinse în alte hotărâri ale Consiliului 

Județean Alba, își încetează aplicabilitatea. 

Art. 3. 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. 4. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Ministerului Transporturilor, Inspectoratului Județean de 
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Poliție Alba - Serviciul Rutier, Consiliului local şi primarului municipiului Alba Iulia, Consiliului local şi 

primarului comunei Blandiana, Consiliului local şi primarului comunei Ceru Băcăinţi, Consiliului local şi 

primarului comunei Ciugud, Consiliului local şi primarului comunei Şibot, Consiliului local şi primarului 

comunei Vințu de Jos, Direcţiei juridică şi relaţii publice şi Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

  

 

 

                              CONTRASEMNEAZĂ 

        PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                 Ion DUMITREL                     Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 123 

Alba Iulia, 26 aprilie 2018  
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Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba  nr. 123/26 aprilie 2018 

                                                                         

 

 

 

SECTOARELE DE DRUM JUDEȚEAN ASUPRA CĂRUIA  

SE INSTITUIE RESTRICȚIE TEMPORARĂ, PARȚIALĂ, 

 DE CIRCULAȚIE 

 

 

 

 Perioada de aplicare a restricțiilor: 2 ani, respectiv 1 mai 2018 - 30 aprilie 2020 

Semnalizare: la capetele sectoarelor de drum restricționat se vor instala: indicatoare rutiere de formă 

rotundă indicativ C18 cu semnificația Accesul interzis vehiculelor având masa mai mare de 30 to; 

Informarea privind restricțiile impuse: vor fi aduse la cunoștință prin publicarea pe site-ul 

www.cjalba.ro al Consiliului Județean Alba, și vor fi comunicate Inspectoratului de Poliție Județean Alba - 

Serviciul Poliției Rutiere Alba și  Ministerului Transporturilor; 

 Sectoarele de drum pe care se vor impune restricții: 

1. DJ 107A: Alba Iulia - Părău lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - 

Blandiana - Sărăcseu - limita judeţul Hunedoara, pe sectorul de drum cuprins între limita intravilan municipiul 

Alba Iulia - Părău lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcseu - limita 

judeţul Hunedoara. 

2. DJ 107C: DJ 107 (Teleac) - Drîmbar - Şeuşa - Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vinţu de Jos – DN7, 

pe sectorul de drum cuprins între intrarea în localitatea Vințu de Jos dinspre DN1 – intersecție cu DN 7 (pasaj 

CF). 

3. DJ 705B: DN 7 (Tărtăria) - Sibişeni (DJ 704 A) - Vinţu de Jos (DN 7) - Vurpăr (DJ 107 A), pe 

sectorul de drum cuprins între intersecție cu DJ 107C - Vurpăr (intersecție cu DJ 107 A). 

Excepții. Pot circula fără restricții pe sectoarele restricționate următoarele categorii de vehicule: 

a.) cele destinate intervențiilor la avariile drumurilor, rețelelor tehnico-edilitare care aparțin 

administratorilor acestor rețele; 

b.) cele destinate tractării autovehiculelor avariate, înzăpezite, abandonate sau staționate neregulamentar; 

c.) cele destinate pregătirii și examinării candidaților care solicită obținerea permisului de conducere; 

d.) cele aparținând Companiei Naționale Poșta Română S.A., precum și ale agenților economici care fac 

servicii de expediții și curierat; 

e.) cele aparținând societăților de salubrizare; 

f.) cele aparținând instituțiilor publice (cele aparținând serviciilor de ambulanță, protecției civile, poliției, 

jandarmeriei, poliției de frontieră, Ministerului Apărarii Naționale, Ministerului Justiției - Direcția Generală a 

Penitenciarelor, Ministerului Public și unităților speciale ale S.R.I. şi S.P.P., aflate în misiune, etc); 

g.) cele care transportă produse alimentare; 

h.) cele care efectuează intervenții Transgaz și Distrigaz, cele care efectuează intervenții de  deszăpezire 

asupra drumului; 

i.) cele care efectueză transport rutier de mărfuri periculoase, în condițiile legii. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea la nivelul Județului Alba a listei produselor  

ce vor fi distribuite, în cadrul Programului pentru școli al României, precum și  

stabilirea măsurilor educative aferente, pentru anii școlari 2018-2019 și 2019-2020 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 26 aprilie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea la nivelul Județului Alba a listei produselor ce vor fi 

distribuite, în cadrul Programului pentru școli al României, precum și stabilirea măsurilor educative aferente, 

pentru anii școlari 2018-2019 și 2019-2020; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea la nivelul Județului Alba a listei 

produselor ce vor fi distribuite, în cadrul Programului pentru școli al României, precum și stabilirea măsurilor 

educative aferente, pentru anii școlari 2018-2019 și 2019-2020; 

 - raportul de specialitate nr. 8094/24 aprilie 2018 al Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

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

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

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

 Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. f, art. 91 alin. 2 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 1 din Legea nr. 215/2001 a 

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

- O.G. nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii 

Europene, cu modificările şi completările ulterioare,; 

- art. 4, art. 18 alin. 3 lit. a din H.G. nr. 640/2007 pentru aprobarea Programului pentru școli al 

României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 

2017-2018. 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. În vederea implementării Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 produsele 

care vor fi achiziționate în vederea distribuirii în anii școlari 2018-2019, respectiv 2019-2020 sunt: lapte UHT, 

corn alternativ cu biscuiți uscați și mere. 

Art. 2. Se aprobă opţiunea pentru următoarele măsuri educative, care vor însoți distribuția fructelor și a 

laptelui în cursul anilor școlari 2018-2019 și 2019-2020: 

 organizarea de vizite la ferme pomicole/legumicole sau la ferme de producere a laptelui, cu degustare 

de produse, la stațiuni de cercetare pomicolă, legumicolă, expoziții, târguri sau alte evenimente sau activități 

similare; 

 organizarea de concursuri tematice legate de consumul de fructe şi legume, lapte şi produse lactate, 

inclusiv degustarea de fructe şi/sau legume proaspete şi/sau produse lactate, cu acordarea de premii, organizarea 

de activităţi de grădinărit la nivelul şcolii; 

 organizarea de zile tematice dedicate consumului de fructe şi legume şi de lapte şi produse lactate; 

întâlniri cu specialiști în nutriție în vederea formării unor deprinderi alimentare sănătoase în rândul elevilor; 

 organizarea de alte activităţi extracurriculare şi extraşcolare sau abordarea de teme specifice în cadrul 

curriculumului naţional, inclusiv curriculumului la decizia şcolii, respectiv în cadrul disciplinei opţionale 

Educaţie pentru sănătate; 

Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcției dezvoltare și bugete: 

 colaborează şi solicită sprijinul și asistența Inspectoratului Școlar Județean Alba, Direcției de Sănătate 

Publică Alba și Direcției pentru Agricultură a Județului Alba, după caz, conform dispozițiilor legale, pentru 

ducerea la îndeplinire a măsurilor educative prevăzute la art. 2 al prezentei hotărâri; 

 urmăreşte modul de punere în aplicare a măsurilor educative care însoţesc distribuţia de fructe şi 

legume şi respectiv distribuţia de lapte şi produse lactate; 

 elaborează documentaţiile de atribuire şi documentele-suport ale acestora, organizează procedurile de 

achiziţie publică, desemnează câştigătorii, încheie contractele/acordurile-cadru cu furnizorii sau prestatorii, 

monitorizează şi controlează distribuţia produselor şi desfăşurarea măsurilor educative; 

informează Comisia pentru punerea în aplicare a Programului pentru şcoli a României constituită prin 



 
84 

ordin al Prefectului judeţului Alba cu privire la câştigătorii desemnaţi în urma organizării procedurilor de 

achiziţie publică, în termen de 5 zile lucrătoare de la desemnarea acestora; 

 informează Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, prin centrul judeţean, cu privire la 

măsurile educative realizate pentru care nu solicită rambursarea cheltuielilor efectuate; 

 transmite toate datele solicitate referitoare la Programul pentru şcoli al României către Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Sănătăţii şi către Agenţia de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură, după caz. 

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, Comisiei județene pentru punerea în aplicare a Programului pentru școli 

a României, Inspectoratului Școlar Județean Alba, Direcției de Sănătate Publică Alba, Direcției pentru 

Agricultură a Județului Alba,  Centrului Judeţean Alba al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, 

Direcției juridică și relații publice, Direcției dezvoltare și bugete, Serviciului achiziții publice și monitorizare 

contracte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.  

 

 

                              CONTRASEMNEAZĂ 

        PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                 Ion DUMITREL                     Vasile BUMBU   
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Alba Iulia, 26 aprilie 2018  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind validarea mandatului de consilier judeţean atribuit  

domnului Dumitru Bogdan-Mihai, declarat supleant pe lista Partidului Social Democrat  

la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 26 aprilie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean atribuit domnului Dumitru 

Bogdan-Mihai, declarat supleant pe lista Partidului Social Democrat la alegerile locale din data de 5 iunie 2016; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean atribuit 

domnului Dumitru Bogdan-Mihai, declarat supleant pe lista Partidului Social Democrat la alegerile locale din 

data de 5 iunie 2016; 

- solicitarea nr. 25/18 aprilie 2018 a Partidului Social Democrat – Organizația județeană Alba privind 

validarea în funcția de consilier județean a domnului Dumitru Bogdan-Mihai declarat supleant pe lista de 

consilieri județeni ai Partidului Social Democrat la alegerile locale din data de 5 iunie 2016, înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 7746/19 aprilie 2018; 

- opţiunea doamnei Isarie Julieta - supleant pe lista de consilieri județeni ai Partidului Social Democrat - 

Organizația județeană Alba la alegerile locale din data de 5 iunie 2016, pentru funcţia de consilier local al 

oraşului Cugir; 

 - raportul de specialitate nr. 8145/25 aprilie 2018; 

Luând în considerare: 

- adresa nr. 5193/28 martie 2018 a Instituției Prefectului – Județul Alba; 

 - Ordinul Prefectului Județului Alba nr. 162/28 martie 2018 privind încetarea mandatului de consilier 

județean al domnului Florea Ioan; 

 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 validare a mandatelor consilierilor judeţeni; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 9 alin. 2 lit. h
1
, art. 12 alin. 3, art. 31 alin. 3 și art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a 

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

- art. 12 alin. 3 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

   - art. 100 alin. 33 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 

pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali; 

 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 validează prin votul deschis al consilierilor județeni mandatul domnului Dumitru Bogdan-

Mihai declarat supleant pe lista de consilieri județeni ai Partidului Social Democrat – Organizația județeană Alba 

la alegerile locale din data de 5 iunie 2016. 

Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în termen de 5 zile de la adoptare, sau în 

cazul absenței de la ședință, de la comunicare. 

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, Partidului Social Democrat – Organizația județeană Alba, domnului 

Dumitru Bogdan-Mihai, Direcției juridică și relații publice, Direcției dezvoltare și bugete, Serviciului achiziții și 

monitorizarea implementării contractelor și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba. 

                               CONTRASEMNEAZĂ 

        PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                 Ion DUMITREL                     Vasile BUMBU   
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Alba Iulia, 26 aprilie 2018  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la constituirea Comisiei de recepție a serviciilor de proiectare  pentru elaborarea 

documentațiilor tehnico-economice achiziționate de Consiliul Județean Alba 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 6554/2 aprilie 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 

achiziționate de Consiliul Județean Alba; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 104 alin. 1 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Legii nr. 82/1991 a contabilității, 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 și conducerea  contabilității instituțiilor publice, Planul de 

conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile  de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului 

finanţelor publice nr. 1917/2005, cu modificările și completările 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  achiziționate pentru Consiliul 

Județean Alba în următoarea componenţă: 

Preşedinte 

Floare PERŢA   - şef serviciu, Direcţia gestiona rea patrimoniului  - Serviciul 

     programe, lucrări, întreţinere drumuri  

 

Membri titulari: 

Ioan Sorin MAIER   - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  

     Serviciul programe, lucrări, întreţinere drumuri  

Ioan DĂRĂMUȘ  - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  

     Serviciul programe, lucrări, întreţinere drumuri 

 

Membri de rezervă: 

Sebastian POHONȚU  - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  

     Serviciul programe, lucrări, întreţinere drumuri -  

     Compartimentul siguranța circulației  

Cosmin Aurelian OLTEAN  - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  

     Serviciul programe, lucrări, întreținere drumuri  

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. 
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Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează și se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate în cadrul comisiei, Direcţiei juridice 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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Model  de PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE A SERVICIILOR 

Achizitor 

…………………..……………….. 

                      Aprobat, 

             (numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal) 

                      (semnătura autorizată) 

               L.S. 

 

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE A SERVICIILOR 

Nr. ........ din ................ 

................. (denumirea serviciilor), prestate în cadrul contractului de servicii de ……………….. 

nr. ....... din data .........., 

 

 

Încheiat între ..........................., în calitate de Beneficiar, şi …………………. , în calitate de Prestator,  în cadrul 

contractului de prestări servicii nr…………………………….. 

Comisia de recepţie constituită prin Decizia nr…….…..din data …..………. a …………………….. (funcţia 

reprezentantului legal al Beneficiarului) a procedat astăzi....................... (data) la recepţia serviciilor ce au făcut 

obiectul contractului de servicii ………………………………… având o valoare de ………….. lei la care se 

adaugă ………………. Lei TVA şi a fost formată din: (nume şi prenume) 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

………………………………………………….. 

 

La recepţia serviciilor a participat din partea Prestatorului ………………………….…..(nume şi prenume) în 

calitate de reprezentant legal al ………………………………………….. (denumirea prestatorului). 

Comisia de recepţie constată şi consemnează că serviciile care au făcut obiectul contractului au fost prestate de 

Prestator cu respectarea cerinţelor, exigenţelor, cantităţilor şi în graficul de timp, prevăzute în contractul de 

servicii, după cum urmează:  

 

Descrierea serviciilor…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Valoarea serviciilor prestate este de ………………….. lei, la care se adaugă TVA ……….. lei şi corespunde cu 

preţul înscris în contractul de servicii încheiat între părţi. 

 

Comisia de recepţie constată că Prestatorul şi-a îndeplinit toate obligaţiile asumate prin contractul încheiat între 

părţi. 

 

Prezentul proces-verbal, conţinând ............. file a fost încheiat astăzi ............. la sediul……………, în ....... 

exemplare, din care ……. pentru Beneficiar şi unul pentru Furnizor. 

 

Beneficiar         Prestator 

……………………………………..      ……………………………………… 

 

Comisia de recepţie 

(numele, prenumele şi semnătura) 
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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 perioada 9-14 aprilie 2018  

 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Luând în considerare: 

- adresa (înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 2872/13 februarie 2018) prin care 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel, este invitat să participe la Conferinţa Internaţională 

„Împărtăşirea viitorului patrimoniului cultural”, care va avea loc la Dubrovnik în Croația, în perioada 9-14 aprilie 

2018; 

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 64/28 martie 2018 cu privire la aprobarea 

deplasării și participării reprezentanţilor Judeţului Alba la Conferinţa Internaţională „Împărtăşirea viitorului 

patrimoniului cultural”, care va avea loc la Dubrovnik în Croația; 

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 perioada 9-14 aprilie 2018 deleg exercitarea atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba 

domnului vicepreşedinte Dumitru FULEA, cu excepţia atribuţiilor de reprezentare aferente participării la 

Conferinţa Internaţională „Împărtăşirea viitorului patrimoniului cultural”, care va avea loc la Dubrovnik în 

Croația. 

 

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 de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

  

 

              Avizat pentru legalitate, 

         PREŞEDINTE                    SECRETARUL JUDEŢULUI, 

  ION DUMITREL                   Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nr.  77 

Alba Iulia, 4 aprilie 2018  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind stabilirea primei componenţe a  

Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Judeţului Alba 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 6841/4 aprilie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba cu privire la stabilirea primei componenţe a Consiliului Consultativ pe 

Probleme de Tineret al Judeţului Alba; 

Luând în considerare prevederile art. 6-7 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului 

Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului Alba aprobat prin  Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 

37/22 februarie 2018 cu privire la aprobarea înfiinţării Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al 

Judeţului Alba, precum şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acestei structuri. 

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. 350/2006 a tinerilor, 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  

Se stabileşte prima componenţă a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Judeţului Alba, 

astfel: 

Numele și prenumele Asociația, fundația, organizația reprezentată 

Liudmila CIOFLICA Asociaţia „Grupul Skepsis”, Alba Iulia 

Marius-Vasile RUSU Asociaţia „Apulim Forum”, Alba Iulia 

Luminiţa-Andreea MOLDOVAN Fundaţia Comunitară Alba, Alba Iulia   

Florin Gheorghe RÂȘTEIU Consiliul Judeţean al Elevilor Alba 

Sebastian-Nicolae ADAM Liga Studenţilor din Universitatea „1 

Decembrie 1918” Alba Iulia 

Bianca-Elena MĂRGINEAN Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia 

Cătălin RĂZĂILĂ Organizaţia Naţională Cercetaşii României, 

Centrul Local „Axente Sever” Alba Iulia 

pr. Oliviu-Petru BOTOI Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei 

 

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, persoanelor desemnate, Direcţiei 

juridică și relații publice şi Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului propriu de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

 

              Avizat pentru legalitate, 

         PREŞEDINTE                    SECRETARUL JUDEŢULUI, 

    ION DUMITREL                    Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

Nr.  79 

Alba Iulia, 4 aprilie 2018  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind aprobarea modificării şi completării  

Nomenclatorului arhivistic al documentelor gestionate de Consiliul Judeţean Alba  

aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 114/13 aprilie 2016  

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

   Analizând referatul nr. 6709/3 aprilie 2018 al Direcţiei juridică şi relaţii publice cu privire la aprobarea 

modificării Nomenclatorului arhivistic al documentelor gestionate de Consiliul Judeţean Alba; 

Având în vedere adresa Serviciului Judeţean Alba al Arhivelor Naţionale nr. 370/U/27 martie 2018, 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba sub nr.6573/02.04.2018; 

Luând în considerare prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 114/13 aprilie 

2016 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor gestionate de Consiliul Judeţean Alba; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f și art. 117 lit. d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 2, art. 4, art. 7 şi art. 8 din Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, republicată; 

 -art. 11, art. 12 şi art. 14 din Instrucţiunile privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de 

documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996. 

 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 modificarea și completarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor gestionate de 

Consiliul Judeţean Alba, urmând ca acesta sa aibă conținutul prevăzut în anexa  - parte integrantă a prezentei 

dispoziţii. 

 Art. 2. Nomenclatorul arhivistic al documentelor gestionate de Consiliul Judeţean Alba,  anexa  - parte 

integrantă a prezentei dispoziţii intră în vigoare la data de 1 mai 2018, dată de la care orice prevederi contrare îşi 

încetează aplicabilitatea. 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului judeţului Alba, Serviciului Judeţean Alba al Arhivelor 

Naţionale, direcțiilor, serviciilor și biroului resurse umane din cadrul Consiliului Judeţean Alba. 

 

                            Avizat pentru legalitate, 

                   PREŞEDINTE                    SECRETARUL JUDEŢULUI, 

               ION DUMITREL                         Vasile BUMBU 
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Alba Iulia, 4 aprilie 2018 
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                                                               APROB                                                                                                                      SE CONFIRMĂ 

                                                          PREŞEDINTE                                   ŞEFUL SERVICIULUI JUDEŢEAN ALBA AL ARHIVELOR NAŢIONALE 

                                                         ION DUMITREL            ALEXANDRA DANA ZECHERU 

 

NOMENCLATORUL ARHIVISTIC 

AL DOCUMENTELOR GESTIONATE DE CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

aprobat prin Dispoziţia nr.  80/4 aprilie  2018 

 

Nr. 

crt. 

DIRECTIA SERVICIUL, BIROUL, 

COMPARTIMENT 

DENUMIREA 

DOSARULUI 

TERMEN 

PASTRARE 

OBS. 

0 1 2 3 4 5 

I. 

 

CONSILIUL 

JUDEȚEAN 

 

 

 

1. Dosarele ședințelor consiliului județean care conțin: 

hotărâri originale – exemplarul nr. 1, proiecte de hotărâri,  

expuneri de motive, rapoarte de specialitate, rapoarte de 

avizare, procesele verbale ale ședințelor şi casete audio 

P  

2. Registrul de evidenţă a hotărârilor Consiliului Judeţean 

Alba 

  

3. Exemplarul nr. 2 al hotărârilor Consiliului Judeţean Alba P  

II. 

 

PREȘEDINTE 

 

 

 

1. Registrul de evidenţă a dispoziţiilor emise de Preşedintele 

Consiliului Judeţean Alba 

P  

2. Dispoziţii emise de Preşedintele Consiliului Judeţean Alba 

şi documentaţia aferentă 

P  

A. Aministrator Public  

 Serviciul pentru 

Implementarea 

Programului Alba-România 

100 

1.Cartea tehnică a construcției P  

2.Inventare arhivistice P  

3.Asocieri, parteneriate, convenții și protocoale încheiate cu 

parteri interni sau externi, încheiate în vedera realizării 

obiectului de activitate al serviciului. 

P  

4. Studii de fezabilitate, prefezabilitate, documentații de 

avizare a lucrarilor de intervenții la construcții existente, 

proiecte tehnice pentru executarea unor lucrări de reparații, 

amenajări, extinderi pentru imobile aflate în domeniul public 

sau privat al Județului. 

20 ani  
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5. Recomandări, note interne, circulare, adrese monitorizare  

implementare politici, strategii. 

10 ani  

6.  Note, acte justificative și alte acte privind procesul 

investițional al anului în curs. 

10 ani  

7. Contracte, antemăsurători, situații de lucrări, procese 

verbale de recepție-servicii și lucrări de reparații curente, 

reparații capitale și investiții noi. 

10 ani  

8. Corespondență cu proiectanții, antreprenorii, diriginții de 

șantier sau alte persoane privind derularea investițiilor 

publice din domeniul de competență. 

5 ani  

9.Adrese, circulare, precizări, note către agenții economici, 

ONG-uri, instituții publice, autorități publice centrale și 

locale, corespondență cu aceștia, în vederea realizării 

obiectului de activitate al serviciului. 

5 ani  

10. Note interne, corespondență diversă, referate, comunicări 

privind activitatea de profil. 

2 ani  

III. BIROUL 

RESURSE 

UMANE 

 

 

 

 

 

1. Inventare arhivistice P  

2. Dosare profesionale 75 ani  

3. Dosare personale 75 ani  

4. State de plată 50 ani  

5. D112 - Declaraţia privind obligaţiile de plată a 

contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa 

nominală a persoanelor asigurate, D205 - 

Declaraţie  informativă privind impozitul reţinut la sursă şi 

câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit + 

electronic 

50 ani 

 

6. Rapoarte statistice anuale, raportări la Direcția Generală a 

Finanțelor Publice și Control financiar de Stat privind 

numărul de personal și fondul de salarii (H.G. nr. 186/1995 

privind constituirea sistemului informational referitor la 

situatia numerica a personalului din institutiile publice) 

15 ani 

 

7. Certificate medicale 10 ani  
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8. Registre de evidență a declarațiilor de avere și a 

declarațiilor de interese 
10 ani 

 

9. Documentații privind deduceri personale de bază, rețineri 

pe statul de plată: CAR, CEC, cotizaţie partid, garanţii, 

popriri, sindicat, alte reţineri 

10 ani 

 

10. Liste nominale privind viramente carduri, documente 

bănci 
10 ani 

 

11. Rapoarte statistice lunare, trimestriale, monitorizarea 

cheltuielilor de personal 
10 ani 

 

12. Corespondența cu ministerele și alte organe centrale 

privind probleme de resurse umane, corespondența cu 

Agenția Națională a Funcționarilor Publici, coresondența cu 

Agenția Națională de Integritate 

10 ani 

 

13. Corespondenţa structurii de securitate 10 ani  

14. Planul de ocupare al funcțiilor publice, documentații cu 

privire la organizarea și desfășurarea concursurilor de 

recrutare și promovare (funcționari publici și personal 

contractual) 

10 ani 

 

15. Planul anual de perfecționare, documentații privind 

participarea la cursurile de perfectionare profesională a 

personalului din aparatul de specialitate al Consiliului 

Județean Alba 

10 ani 

 

16. Oferte privind perfecționarea profesională   

17. Rapoarte Revisal – Registrul de evidență a salariaților   

18. Foi colective de prezență, condica de prezență 10 ani  

19. Documente privind activitatea Comisiei de disciplină 10 ani  

20. Documente specifice,  proiecte implementate de Biroul 

resurse umane (de la implementare până la finalizare) 
10 ani (CS) 

de la 

finalizare   

21. Programarea și evidența efectuării concediilor de odihnă 10 ani 

 

 

22. State de personal 5 ani  
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23. Adeverințe eliberate de Biroul resurse umane și 

documentația aferentă acestora 

5 ani  

 

 

24. Corespondența cu instituții și servicii publice 

subordonate, consilii locale, persoane fizice și juridice 

privind probleme de resurse umane 

5 ani 

 

25. Petiţii, referate și răspunsuri la petiţii privind probleme 

de resurse umane 
3 ani 

 

IV. BIROUL AUDIT  1. Inventare arhivistice P  

2. Planul anual şi multianual de audit public intern 10 ani  

3. Raportul  misiunii de audit public intern şi documentaţia 

aferentă 
10 ani 

 

4. Fişe de urmărire a recomandărilor  10 ani  

5. Raport anual al activităţii de audit public intern 10 ani  

6. Norme metodologice proprii privind exercitarea auditului 

public intern și carta auditului intern 

10 ani de la iesirea 

din uz 

7. Adrese şi note privind relaţia cu Unitatea Centrală de 

Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI ) 

5 ani  

8. Corespondenţă privind activitatea de audit public intern cu 

diverse instituţii, autorităţi, etc. 

5 ani  

V. CABINETUL 

PREȘEDINTE-

LUI 

 

 

 1. Documente privind cooperarea internaţională a Consiliului 

judeţean Alba cu organisme internaţionale guvernamentale şi 

neguvernamentale 

P  

2. Rapoarte anuale ale activităţii Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Alba 

5 ani  

3. Corespondenţă cu autorităţi şi instituţii centrale şi locale 

referitoare la activitatea Consiliului Judeţean Alba 

5 ani  

4. Corespondenţă cu compartimentele Consiliului Judeţean 

Alba privind activitatea de profil 

5 ani  

5. Materiale privind informarea şi documentarea în domeniul 

relaţiilor externe 

5 ani  

6. Adrese, note, circulare, precizări referitoare la acţiuni din 

domeniul sportului 

5 ani  
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7. Corespondenţă cu instituţii şi reprezentanţi ai mass-media 5 ani  

VI. DIRECŢIA 

JURIDICA ŞI 

RELAŢII 

PUBLICE 

A.  Serviciul juridic-     

contencios 

1. Regulamente, instrucţiuni, ordine, dispoziţii, decizii, 

circulare cu caracter normativ 

P  

2. Inventare arhivistice P  

3. Dosare constituite cu privire la litigiile în care Județul 

Alba, Consiliului Judeţean Alba sau Președintele Consiliului 

Județean Alba au calitatea de parte 

15 ani  

4. Documenaţie privind proiectele de acte normative iniţiate 

de Consiliul Judeţean Alba 

5 ani  

5. Corespondenţă cu Direcţia publică comunitară de evidenţă 

a persoanelor Alba cu privire la solicitările de schimbare a 

numelui sau/şi  prenumelui persoanelor fizice 

5 ani  

6. Corespondenţa referitoare la înscrisurile  existente în 

dosarele constituite de Comisia judeţeană pentru aplicarea 

dispoziţiilor Legii nr.112/1995 pentru reglementarea 

situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, 

trecute în proprietatea statului 

5 ani  

7. Corespondenţa referitoare la înscrisurile existente în 

Dosarele interne întocmite în baza notificărilor formulate 

potrivit prevederilor Legii nr.10/2001privind regimul juridic 

al unor imobile preluate in mod abuziv în perioada 6 martie 

1945 - 22 decembrie 1989 

5 ani  

8. Registrul de evidenţă privind avizele scrise 5 ani  

9. Registrul de evidenţă privind situaţiile litigioase cu care a 

fost sesizat Judeţul Alba, Consiliul Judeţean Alba şi 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba  

5 ani  

10. Registrul de intrări, ieşiri corespondenţă juridică 5 ani  

11. Referate privind activitatea specifică Serviciului juridic-

contencios 

5 ani  

12. Corespondenţă cu autorităţi şi instituţii publice, ONG-uri 

şi persoane fizice privind activitatea specifică serviciului 

5 ani  
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13. Registrul de evidență privind contractele avizate de 

Serviciul juridic-contencios 

5 ani  

14. Corespondenţă cu Uniunea Naţională a Consiliilor 

Judeţene din România 

5 ani  

  B. Compartiment 

administraţie publică şi 

transparenţă decizională 

1. Registrul de evidenţă a proiectelor de hotărâre propuse 

spre dezbatere și aprobare Consiliului Judeţean Alba. 

P 

 

 

2. Inventare arhivistice P  

3. Materiale comunicate de Biroul Electoral de 

Circumscripție Alba cu privire la alegeri (dosare candidaţi, 

liste candidaţi) 

10 ani  

4. Procese-verbale care conțin rezultatul alegerilor locale 

comunicate de Biroul Electoral de Circumscripție Alba 

10 ani  

5. Declarații privind   apartenența politică a consilierilor 

județeni 

10 ani  

6. Declarații de avere și de interese ale consilierilor județeni 10 ani  

7. Hotărâri ale Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba 10 ani (CS)  

8. Documentații privind desfășurarea ședințelor Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică Alba 

10 ani (CS)  

9. Rapoarte de activitate anuale ale Președintelui Consiliului 

Județean Alba 

10 ani (CS)  

10. Rapoarte de activitate anuale ale consilierilor județeni 10 ani (CS)  

11. Registrul de evidență a hotărârilor Autorității Teritoriale 

de Ordine Publică Alba 

10 ani (CS)  

12. Registrul de evidență a declarațiilor de avere ale 

consilierilor județeni 

10 ani (CS)  

13. Registrul de evidență a declarațiilor de interese ale 

consilierilor județeni 

10 ani (CS)  

14. Registrul de corespondență cu Agenția Națională de 

Integritate 

10 ani (CS)  

15. Liste, procese verbale, etc. ale Comisiei de validare și 

numărare a voturilor a Consiliului Judetean Alba 

10 ani  



 

98 

16. Proceduri operaționale ale Direcției Juridice și Relații 

Publice în cadrul Controlului Intern Managerial  

10 ani  de la ieşirea 

din uz 

17. Adrese, precizări, instrucţiuni, radiograme, circulare și 

corespondență transmise autorităţilor locale,  instituţiilor 

publice subordonate și autoritatilor publice centrale 

10 ani  

18. Registrul privind procesele-verbale ale comisiilor de 

specialitate 

10 ani  

19. Registrul privind modul de aplicare  a hotărârilor 

adoptate de Consiliul Judeţean Alba 

10 ani  

20. Registrul de evidenţă a delegaţiilor consilierilor judeţeni 10 ani  

21. Registru de intrare-ieşire a corespondenţei Direcţiei 

juridică şi relaţii publice   

10 ani  

22. Dosare care conțin documente privind organizarea şi 

rezultatul referendumurilor la nivel de judeţ 

10 ani  

23. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Alba comunicate 

Prefectului judeţului Alba în vederea exercitării  controlului 

de legalitate 

5 ani  

24. Monitorul Oficial al Județului Alba 5 ani  

25. Adrese privind editarea Monitorului Oficial al Județului 

Alba 

5 ani  

26. Evidența difuzării Monitorului Oficial al Județului Alba   

27. Note de comandă pentru publicare în presa scrisă şi on-

line 

5 ani  

28. Documentaţii privind proiectele de acte normative 

iniţiate de Consiliul Judeţean Alba referitoare la domeniul 

public 

5 ani  

  C. Compartimentul relaţii cu 

publicul 

1. Inventare arhivistice P  

2. Registrul de petiții 10 ani  

3. Registrul privind evidența cererilor de furnizare de 

informații de interes public 

10 ani  

4. Registrul de audiențe 10 ani  

5. Implementarea Strategiei  Naționale Anticorupţie la 

nivelul Consiliului judeţean Alba 

10 ani  
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6. Rapoarte semestriale şi anuale privind modul de 

soluționare a petițiilor, audiențelor, asigurarea accesului la 

informațiile de interes public, transparenţa decizională,  

înregistrarile zilnice de pe Infocet 

10 ani  

7. Cereri și răspunsuri la cereri privind furnizarea de 

informații de interes public 

10 ani  

8. Registre intrare - ieșire corespondenţă 10 ani  

9. Petiții și răspunsuri la petiții 10 ani  

10. Condică predare - primire corespondenţă locală 5 ani  

11. Corespondența cu autorități și instituții centrale și locale 5 ani 

 (CS) 

 

  D. Compartiment arhivă 1. Inventarele  fondurilor şi colecţiilor arhivistice P  

2. Registrul de evidenţă curentă a inventarelor fondurilor şi 

colecţiilor arhivistice 

P  

3. Procese verbale de predare-primire a documentelor de 

arhivă 

P  

4. Registrul de evidenţă curentă a intrărilor-ieşirilor  

unităţilor arhivistice din depozit 

P  

5. Procese verbale de selecţionare a documentelor P  

6. Registre de depozit P  

7. Corespondenţă cu Direcţia Judeţeană Alba a Arhivelor 

Naţionale 

P  

8. Fişe de control 5 ani  

VII. DIRECŢIA 

DEZVOLTARE 

ŞI BUGETE 

 1. Serviciul dezvoltare, 

strategii, programe 

A. Compartiment dezvoltare 

economică 

1. Inventare arhivistice P  

2. Cereri de finanţare pentru accesarea fondurilor 

nerambursabile 

20 ani  

3. Acorduri de parteneriat interinstituţionale 10 ani (CS)  de la 

expirare 

4. Corespondenţa cu agenţi economici, instituţii publice, 

autorităţi publice centrale şi locale şi organizaţii 

neguvernamentale privind dezvoltarea economico-sociala a 

judeţului 

5 ani  
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5. Corespondenţă, adrese privind atribuirea contractelor de 

prestări servicii pentru organizarea evenimentelor din 

domeniul economic 

5 ani  

(CS)  

 

 

6. Referate, informări şi procese verbale ale şedinţelor 

Comitetului de dezvoltare economică a judeţului Alba 

5 ani  

7. Contracte de servicii 5 ani de la 

expirare 

  B. Compartiment dezvoltare 

rurală 

1. Inventare arhivistice P  

2. Strategia de dezvoltare rurală 20 ani  

3. Acorduri de parteneriat interinstituţionale 10 ani  de la 

expirare 

4. Referate, informări, procese verbale ale şedinţelor 

Comitetului de dezvoltare rurală a judeţului Alba 

5 ani  

5. Corespondenţă privind atribuirea contractelor de prestări 

servicii pentru organizarea evenimentelor din domeniul rural 

5 ani  

(CS)  

 

6. Corespondenţa cu agenţi economici, instituţii publice, 

autorităţi publice centrale şi locale şi ONG-uri privind 

dezvoltarea economico-sociala a zonei rurale (studii, analize 

diagnostic, legislație) 

5 ani  

  C. Compartiment programe 

agenţi economici 

1. Inventare arhivistice P  

2. Programul anual/multianual al investiţiilor publice. Fişa 

obiectivelor de investiţii 

10 ani  

3. Programul de investiţii publice pe grupe de investiții și 

surse de finanţare 

10 ani  

4. Situaţia angajamentelor legale și a proiectelor de 

angajament legale 

10 ani  

5. Corespondenţă cu agenţi economici la care Consiliul 

Judeţean Alba este acţionar unic sau majoritar privind 

situaţiile economico-financiare, rapoarte, hotărâri AGA, 

procese verbale 

10 ani   

6. Documente privind procedura de atribuire a contractelor 

de servicii (referate, note de fundamentare, contracte, etc.) 

5 ani  
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7. Corespondenţă cu alţi agenţi economici, autorităţi publice 

centrale şi locale, persoane fizice şi ONG-uri privind 

dezvoltarea economico socială 

5 ani  

  D. Compartiment asistenţă 

socială, învăţământ şi 

sănătate 

1. Inventare arhivistice P  

2. Strategia judeţului Alba în domeniul asistenţei sociale  

20 ani 

 

3. Corespondența cu autorități și instituții de profil, instituții 

de învăţământ, cu organisme şi organizaţii 

nonguvernamentale în domeniul protecţiei copilului, 

familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap 

10 ani  

4. Adrese, referate, rapoarte, informări privind asistenţa 

socială, incluziunea, prevenirea delincvenței juvenile, 

comisia de dialog social, învăţământul preuniversitar 

(special), unităţile sanitare şi sociale 

10 ani  

5. Asocieri, colaborări, acorduri privind parteneriate  

interinstitutionale,  colaborări în domeniul asistenţei sociale 

şi învăţământului preuniversitar 

10 ani  

6. Contracte de servicii privind asistenţa socială 5 ani de la 

expirare 

  2. Serviciul buget – venituri 

E. Compartimentul buget 

1. Inventare arhivistice P  

2. Situații financiare – anuale (bilanț, cont execuție și 

anexele aferente, centralizat și ale unităților subordonate) 

30 ani  

3. Note justificative, adrese referitoare la buget, execuție 

bugetară, etc. primite/expediate către Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Alba 

15 ani  

(CS) 

 

4. Proiecte hotărâri de guvern, adrese ministere, etc. 10 ani (CS)  

5. Situații financiare trimestriale (centralizat și ale unităților 

subordonate) 

10 ani  

6. Deschideri și retrageri de credite bugetare (dispoziție 

bugetară, cerere deschidere credite, notă justificativă 

deschidere credite, etc.) 

10 ani  

7. Proiectul de buget pe anul următor și estimările pe 

următorii trei ani, formulare, etc. 

10 ani  
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8. Referate, note de fundamentare privind întocmirea 

bugetului inițial și rectificări, informări privind execuția 

bugetelor, adrese, etc. 

10 ani  

9. Note justificative privind solicitarea alimentării cu 

mijloace bănești de la unitățile subordonate, unități 

administrativ teritoriale pentru cheltuieli privind 

învățământul special, culte religioase, etc. 

10 ani  

10. Adrese primite/expediate la unitățile subordonate, adrese 

răspuns solicitări Legea nr. 544/2001, etc. 

10 ani  

11. Solicitări fonduri, comunicări sume pentru echilibrare 

primite/expediate la unități administrativ teritoriale 

10 ani  

  F. Compartiment urmărire 

încasare venituri şi 

executare silită 

1. Inventare arhivistice P  

2. Contracte de credit, contracte de garanţie reală mobiliară, 

acte adiţionale 

30 ani  

3. Situaţii, raportări privind serviciile de consultanţă pentru 

contractare credit obligatar sau/şi bancar 

30 ani  

4. Situaţii, raportări privind contractare credit obligatar, 

bancar şi/sau garantat, raportări privind împrumut BEI 

destinat Proiectului de dezvoltare a infrastructurii în oraşele 

mici şi mijlocii din România - SAMTID 

30 ani  

5. Adrese primite/trimise către autorităţile administraţiei 

publice centrale 

10 ani (CS)  

6. Documente privind organizarea licitaţiilor, caiete de 

sarcini şi oferte de licitaţii (pe linie de credit bancar 

revolving de tip Bridge Loan, credit bancar,  servicii de 

consultanţă) 

10 ani 

 

 

7. Extrase de cont - venituri, contracte de sponsorizare 10 ani  

8. Conturi de execuţie şi deschidere conturi 10 ani  

9. Declaraţii privind impozitul auto peste 12 tone, taxa 

salvamont, procese verbale de constatare şi sancţionare a 

contravenţiei, facturi, adrese de la D.A.T.U - restituiri 50% 

conform legii, borderouri de debitare/scădere, referat scădere 

în limită de sumă, etc. 

10 ani  
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10. Înştiinţări de plată, somaţii de plată, titluri executorii, 

popriri, solicitare informaţii ONRC pentru furnizarea datelor 

referitoare la identificarea societăţii, stadiul în care se găseşte 

aceasta – insolvenţă/faliment, cerere de admitere a 

creanţei/cerere de repunere în termen pentru societăţile aflate 

în insolvenţă, acte de declararea a stării de  insolvabilitate, 

etc. 

10 ani  

11. Documente privind fundamentarea proiectelor de hotărâri 

privind taxele şi tarifele locale ale Consiliului Judeţean Alba: 

note justificative, note de fundamentare primite de la 

unităţile subordonate 

10 ani  

12. Adrese confirmare de luare în debit, adrese de solicitare 

privind stadiul de recuperare a debitului, note interne, etc 

10 ani  

  G. Compartiment 

contabilitate - financiar 

1. Inventare arhivistice P  

2. Registrele de contabilitate obligatorii:  

1. Registrul inventar; 

2. Registrul jurnal (pe suport tehnic electronic); 

3. Cartea mare (pe suport tehnic electronic). 

10 ani  

3. Registrul privind operațiunile prezentate la viza de control 

financiar preventiv 

10 ani  

4. Notele contabile şi documentele justificative care stau la 

baza înregistrărilor în contabilitatea financiară (factura 

fiscală, ordinul de plată, extrasul de cont, referatul de 

necesitate, etc) 

10 ani  

5. Registrul de casă şi documentele justificative care stau la 

baza înregistrărilor în registrul de casă (chitanţă, CEC pentru 

ridicare numerar, dispoziţie de plată/încasare către casierie, 

ordin de deplasare în ţară şi în străinătate, decont de 

cheltuieli pentru deplasări externe, foaie de varsământ, etc.) 

10 ani  
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6. Situaţii şi rapoarte rezultate din prelucrarea automată a 

datelor în sistem informatic: 

4. Fişa de cont analitic şi sintetic (pe suport tehnic 

electronic); 

5. Balanţa sintetica şi analitică (format hârtie); 

6. Alte situaţii şi rapoarte rezultate din prelucrarea 

automată a datelor (pe suport tehnic electronic). 

10 ani   

7. Documentele financiar-contabile care atestă provenienţa 

unor bunuri cu durată de viaţă mai mare de 5 ani 

10 ani  de la data 

expirării 

duratei de 

viaţă a 

acestora 

8. Documentația de atribuire a achiziţiei, contractele și actele 

adiționale încheiate cu furnizorii, cererile de aprobare a 

ajutorului comunitar, cereri de plată, etc privind Programul 

guvernamental ,, Laptele şi cornul”  

10 ani   

9. Situaţiile financiare  trimestriale şi anuale  10 ani  

10. Adrese, note, informări, etc. transmise în temeiul Legii 

544 /2001 

10 ani  

11. Notele contabile şi documentele justificative care stau la 

baza înregistrărilor în contabilitatea financiară (factura 

fiscală, ordinul de plată, extrasul de cont, referatul de 

necesitate, etc.) aferente Proiectelor cu finanţare externă 

nerambursabilă 

10 ani  de la 

finalizarea 

proiectului 

12. Note interne, adresa deblocare garanție, confirmări 

extrase cont, etc. 

5 ani  

13. Avize, centralizatoare, corespondenţă, etc. privind 

Programul guvernamental ,, Laptele şi cornul” 

5 ani  

14. Situaţiile financiare  lunare (dare de seama lunară, cont 

de execuție, situaţia plăților restante, situaţie privind 

monitorizarea cheltuielilor de personal, etc.) 

5 ani  
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15. Notele contabile şi documentele justificative care stau la 

baza înregistrărilor în contabilitatea de gestiune a 

materialelor şi obiectelor de inventar (notă de recepţie şi 

constatare de diferenţe, bon de predare, transfer, restituire, 

bon de consum, fişa de magazine, etc.) 

5 ani   

16. Documente privind inventarierea patrimoniului:  

7. Proces verbal de inventariere; 

8. Liste de inventariere. 

5 ani  

VIII. DIRECŢIA 

GESTIONAREA 

PATRIMONIUL

UI  ŞI 

INFORMATICĂ 

A. Serviciul administrativ 1. Inventare arhivistice P  

2. Registrul de evidenţă a sigiliilor şi ştampilelor P  

3. Adrese, note privind transferuri de bunuri mobile şi 

imobile 
10 ani (CS) 

 

4. Corespondenţă de profil (adrese, cereri, oferte, etc.), 

registru ordonanţări 
5 ani 

 

5. Acte referitoare la autoturismele din dotare, înscrierea si 

radierea în/din circulaţie a autovehiculelor 
5 ani 

 

6. Documente privind utilizarea parcului auto, evidența 

consumului de carburanţi și lubrifianţi, FAZ-uri 
5 ani 

 

7. Documente referitoare la aprovizionarea tehnico - 

materială, recepţii şi consumuri materiale ale Consiliului 

judeţean Alba 

5 ani 

 

8. Referate, planuri de evacuare și intervenţie în caz de 

incendiu, procese verbale și alte documente privind paza și 

prevenirea incendiilor, evidența stingătoarelor 

5 ani  

(CS)  

de la ieşirea 

din uz 

  B. Compartimentul relaţii  

internaţionale  

1. Inventare arhivistice P  

2. Adrese, note, invitaţii, etc. privind cooperarea 

internaţională a Consiliului judeţean Alba cu organisme 

internaţionale neguvernamentale: Adunarea Regiunilor 

Europene  (ARE), Adunarea Regiunilor Europene  

Vitivinicole  (AREV) și Asociația Internațională a 

Regiunilor  Francofone (AIRF)  

10 ani 
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3. Documente (adrese, note, programe, invitaţii, etc.) privind 

relaţiile derivate din înţelegerile bilaterale şi cooperare ale 

judeţului Alba cu regiuni din alte state 

10 ani 

 

4. Materiale (rapoarte, invitaţii, etc.) privind informarea şi 

documentarea în domeniul relaţiilor externe 
5 ani 

 

  C. Compartimentul 

informatică 

1. Inventare arhivistice P  

2. Adrese, circulare, precizări ale organelor centrale, ale 

administraţiei publice, corespondenţă cu consiliile locale, 

persoane fizice şi juridice, referitoare la activitatea din 

domeniul informatic 

10 ani 

 

3. Documente referitoare la achiziţionarea şi utilizarea 

licenţelor pentru programe software 5 ani  

de la 

expirarea 

licenţei 

4. Referate, note, informări privind activitatea de informatică 5 ani  

  D. Compartimentul cultură, 

educaţie şi relaţii 

interinstituţionale 

1. Inventare arhivistice P  

2. Documentaţii privind cooperarea şi/sau colaborarea pentru 

realizarea acţiunilor culturale şi pentru tineret 
10 ani 

 

3. Documentaţii (fişe proiect, referate, contracte, procese 

verbale, rapoarte de activitate, etc.) pentru organizarea de 

acţiuni  sportive, culturale, religioase, recreative şi pentru 

tineret la nivel judeţean 

5 ani 

 

4. Documentaţie privind atribuirea contractelor de finanţare 

nerambursabilă din  fonduri publice 
5 ani 

de la 

expirare 

5. Corespondenţă cu autorităţi ale administraţiei publice 

centrale şi locale, ONG-uri, instituţii de cultură, direcţii 

pentru tineret privind activităţile culturale, sportive, de 

tineret, etc. 

5 ani 

 

  E. Compartimentul achiziţii 

publice 

1. Inventare arhivistice P  

2. Programul achiziţiilor publice 10 ani  

3. Adrese, circulare, precizări transmise de autorităţi publice 

centrale şi locale şi corespondenţa privind achiziţiile publice 
10 ani 
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4. Dosarul achiziţiei publice (organizarea procedurilor în 

vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor 

de concesiune de servicii) 

10 ani 

 

  F. Compartimentul 

administrarea domeniului 

public şi privat 

1. Inventare arhivistice P  

2. Inventarele domeniului public al judeţului Alba P  

3. Inventarul bunurilor din domeniul privat al judeţului Alba P  

4. Documentaţiile privind mişcarea imobilelor aparţinând 

domeniului public al judeţului Alba, municipiilor, oraşelor şi 

comunelor din judeţul Alba 

P 

 

5. Dosare cuprinzând fişa imobilelor din domeniul public şi 

privat al judeţului Alba, date tehnice, mişcarea bunurilor, 

documentaţiile tehnice de parcelare şi documentaţiile tehnice 

de evaluare 

P 

 

6. Corespondenţa cu instituţiile subordonate, persoanele 

fizice şi juridice, etc. privind domeniul public şi privat al 

judeţului Alba 

10 ani 

 

7. Documentaţiile privind licitaţiile publice şi achiziţiile 

publice 
10 ani 

 

8. Contractele de concesiune, de închiriere, de vânzare-

cumpărare şi acte de dare în folosinţă gratuită 

10 ani de la 

expirarea 

contractului 

 

9. Declaraţiile fiscale către Direcţia de taxe şi impozite a 

municipiului Alba Iulia, pentru bunurile imobile din 

domeniul public şi privat al judeţului Alba, aflate în  

administrarea Consiliului Judeţean Alba şi pentru activităţi 

economice, depuse conform legislaţiei în vigoare 

10 ani 

 

10. Documentaţii privind proiectele de acte normative 

iniţiate de Consiliul Judeţean Alba referitoare la domeniul 

public 

5 ani 

 

IX. DIRECŢIA A. SUPORT 1. Inventare arhivistice P  



 

108 

TEHNICĂ IMPLEMENTARE 2. Studii de fezabilitate, prefezabilitate, documentații pentru 

avizarea lucrărilor de intervenții, proiecte tehnice pentru 

executarea lucrărilor de reparații, amenajări, extinderi pentru 

imobile din domeniul public și privat al județului 

20 ani  

3. Documentații referitoare la cereri de finanţare 20 ani  

4. Regulamente de organizare și funcționare, referate și 

dispoziții de constituire comisii, procese verbale de sedințe, 

minute etc.) 

10 ani (CS)  

5. Dosarul achiziției publice 10 ani  

6. Corespondența cu diverse instituții privind derularea 

contractelor de finanțare 

10 ani  

7. Rapoarte anuale, programe, situații, dări de seamă privind 

investițiile publice la nivel județean 

10 ani (CS)  

8. Rapoarte periodice, programe, situații, dări de seamă 

privind investițiile publice la nivel județean 

5 ani  

9. Corespondența privind rezolvarea de sesizări, reclamații, 

cereri persoane fizice şi juridice 

5 ani  

(CS) 

 

10. Cereri de finanțare finanțate și nefinanțate, însoțite de 

documente anexe 

5 ani  

11. Contracte de asociere, acorduri-cadru,  alte contracte 

necesare desfășurării activității repartizate și documentațiile 

aferente acestora 

5 ani de la 

expirare 

12. Note, acte justificative, referate și alte acte privind 

activitatea de profil 

3 ani  

  B. ARII PROTEJATE 1. Contracte, achiziţii, rapoarte, etc. privind  proiectul 

„Managementul Integrat al Siturilor RO SC I 0085 Frumoasa 

şi RO SPA 0043 Frumoasa” 
15 ani 

de la 

finalizarea 

implementăr

ii 

2. Avizul administratorului Arii naturale protejate pentru 

executare proiecte, programe, etc. în teritoriul protejat 
5 ani 

de la 

finalizarea 

execuţiei 

lucrărilor 
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3. Corespondenţă privind rezolvarea de sesizări, reclamații, 

cereri 
5 ani 

 

4. Referate, note, rapoarte, etc. privind activitatea proprie a 

compartimentului 
3 ani 

 

  1. SERVICIUL TURISM 

C. Compartiment 

evenimente 

1. Convenţii şi protocoale încheiate cu partenerii interni şi 

străini 

P  

2. Note, adrese cu diverse instituţii privind derularea 

contractelor de finanţare 

10 ani  

3. Note, acte justificative, referate şi alte acte privind 

activitatea de profil 

3 ani  

  D. Compartimentul 

materiale promoţionale 

1. Inventare arhivistice P  

2. Corespondenţa privind rezolvarea de sesizări, reclamaţii, 

cereri 

5 ani  

(CS) 

 

3. Adrese, circulare, precizări, note către agenţii economici, 

ONG-uri, instituţii publice, autorităţi publice centrale şi 

locale, corespondenţă cu aceştia privind dezvoltarea şi 

promovarea turismului 

5 ani  

  E. Compartimentul 

dezvoltare 

1. Cereri de finanţare și Proiecte finanţate din fonduri 

externe, însoţite de documente anexe 

20 ani  

2. Dosarul achiziţiei publice 10 ani  

3. Proiecte şi Cereri de finanţare nefinanţate, însoţite de 

documente anexe 

5 ani  

  F. Compartimentul proiecte, 

lucrări publice 

1. Cartea tehnică a construcției P  

2. Inventare arhivistice P  

3. Studii de fezabilitate, prefezabilitate, proiecte tehnice 

pentru executarea unor lucrări de reparații, amenajări, 

extinderi pentru imobile aflate în domeniul public sau privat 

al județului 

20 ani 

 

4. Note, acte justificative și alte acte privind procesul 

investițional al anului în curs 
10 ani 

 

5.  Dosarul achiziției publice 10 ani  

6. Rapoarte anuale, programe, situații privind derularea 

investițiilor publice 
10 ani 
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7. Rapoarte periodice, programe, situații privind derularea 

investițiilor publice 
5 ani 

 

8. Corespondența cu proiectanții, antreprenorii, diriginții de 

șantier sau alte persoane, privind derularea investițiilor 

publice din domeniul de competență 

5 ani 

 

9. Note interne,  referate, comunicări privind activitatea de 

profil 

5 ani 

 

 

10. Documente privind corespondența și organizarea 

procedurilor de achiziții publice de produse, servicii sau 

lucrări 

3 ani 

 

  2. SERVICUL 

ADMINISTRAREA 

DRUMURILOR 

JUDEŢENE 

G. Compartiment urmărire 

producţie  

 

1. Evidența lucrărilor de întreținere, reparații, modernizare și 

consolidare drumuri și poduri județene -Fișele drumurilor 

 

P 
 

2. Recensământul circulației pe drumurile județene 15 ani  

3. Programe anuale de servicii și lucrări de întreținere 

curentă și periodică a drumurilor județene pe perioada de 

vară și iarnă 

 

10 ani 
 

4. Contracte, antemăsurători, situații de lucrări,  procese-

verbale de recepție-servicii și lucrări de întreținere curentă, 

periodică și reparații curente 

 

10 ani 

de la 

expirare 

5. Contracte de furnizare, procese-verbale de recepție, 

documente justificative de plată 

 

10 ani 
 

6. Corespondență, procese verbale  de constatare și situații 

privind estimarea lucrărilor pentru înlăturarea  efectelor 

calamităților naturale 

 

10 ani 
 

7. Procese-verbale de constatare și sancționare a 

contravențiilor 

5 ani  

(CS) 
 

8. Corespondență privind rezolvarea de sesizări, reclamații, 

cereri 

5 ani  

9. Corespondență privind administrarea drumurilor și 

podurilor județene 

5 ani  

  H. Compartiment 

contractare, programe, 

sinteze 

1. Cartea tehnică a construcției - drumuri și poduri P  

2. Inventare  arhivistice P  

3. Regulamente, recomandări, circulare, ordine și alte acte 

emise de instituțiile centrale 

25 ani  

4. Acte ale organelor de inspecție și control 25 ani  
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5. Evidența lucrări cadastru, stare de viabilitate a drumurilor 

și podurilor județene 

 

25 ani 
 

6. Corespondența privind pregătirea lucrărilor de drumuri și 

poduri, decizii aferente, rapoarte de expertiză 

 

20 ani 
 

7. Corespondența, studii și documentații privind 

administrarea drumurilor,  clasări drumuri 

 

20 ani 
 

8. Registre, procese-verbale, avize, recepții, contracte, etc. 20 ani  

9. Proiecte, programe,  lucrări finanțate din fonduri europene 20 ani  

10. Documentații tehnico-economice (studii prefezabilitate, 

studii fezabilitate, expertize, proiecte tehnice, etc.) - nepuse 

în operă 

20 ani 

 
 

11. Programe anuale de lucrări de drumuri și documentații de 

fundamentare a  necesității și oportunității lucrărilor de 

drumuri și poduri, inclusiv iarna 

 

10 ani 
 

12. Contracte, antemăsurători, situații de lucrări,  procese-

verbale de recepție-servicii și lucrări de întreținere curentă, 

periodică și reparații curente 

 

10 ani 
 

13. Contracte, antemăsurători, situații de lucrări, procese-

verbale de recepție-servicii și lucrări de reparații capitale si 

investiții 

10 ani  

14. Contracte de furnizare, procese-verbale de recepție, 

documente justificative de plată  

 

10 ani 
 

15. Dări de seamă statistice anuale 10 ani  

16. Situații și rapoarte anuale privind realizarea programelor 

de lucrări 

10 ani  

17. Corespondența cu ministere și alte instituții privind 

administrarea și realizarea lucrărilor de drumuri și poduri  

județene 

10 ani  

18. Documente privind  corespondența  și organizarea  

licitațiilor pentru furnizare (dosarul achiziției, oferte 

câștigătoare și necâștigătoare, note de comandă, procese 

verbale de recepție, acte privind decontarea și finanțarea) 

 

10 ani 

de la 

recepţia de 

lucrării 

19. Documente privind  corespondența  și organizarea  

licitațiilor pentru servicii (dosarul achiziției, oferte 

câștigătoare și necâștigătoare, note de comandă, procese 

verbale de recepție, acte privind decontarea și finanțarea) 

 

10 ani 

de la 

recepţia de 

lucrării 
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20. Documente privind  corespondența și organizarea 

licitațiilor privind execuția lucrărilor (dosarul achiziției, 

oferta câștigătoare și necâștigătoare, situații de lucrări, note 

de comandă, procese verbale de execuție și de recepție, acte 

privind decontarea și finanțarea) 

 

10 ani 

 

de la 

recepţia de 

lucrării 

21. Raport de activitate al serviciului 10 ani  

22. Situații și rapoarte trimestriale  privind realizarea 

programelor de lucrări 

5 ani  

23. Corespondența privind rezolvarea de sesizări, reclamații, 

cereri persoane fizice şi persoane juridice 

5 ani  

24. Corespondența privind administrarea drumurilor și 

podurilor județene 

5 ani  

25. Procese-verbale de constatare și sancționare a 

contravențiilor 

5 ani  

(CS) 
 

  I. Compartiment 

transporturi 

1. Inventare arhivistice P  

2. Documente privind serviciul de transport public judeţean 

de persoane prin curse regulate 

10 ani (CS)  

3. Acorduri prealabile de principiu 10 ani  

4. Autorizaţii pentru zona drumurilor 10 ani  

5. Procese-verbale de recepţie a lucrărilor privind siguranţa 

circulaţiei 

10 ani  

6. Achiziţie publică marcaje rutiere 10 ani  

7. Achiziţie publică indicatoare rutiere 10 ani  

8. Achiziţie publică parapeţi 10 ani  

9. Documente privind eliberarea licenţelor de traseu pentru 

efectuarea serviciului de transport public judeţean de 

persoane, prin curse regulate speciale 

5 ani 

(CS) 

 

10. Sesizări, reclamații, acte de control privind modul de 

efectuare a serviciilor de transport public județean de 

persoane 

5 ani 

(CS) 

 

11. Procese-verbale de constatare a contravenţiilor 5 ani 

(CS) 

 

12. Autorizaţii speciale de transport 5 ani  
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13. Corespondenţă, adrese, decizii privind siguranţa 

circulaţiei pe drumurile judeţene 

5 ani  

  J. Compartiment programe, 

proiecte, mediu 

1. Inventare arhivistice P  

2. Studii de prefezabilitate, fezabilitate, proiecte tehnice 

pentru lucrări de investiții 

20  ani (CS)  

3. Documente privind asistenţa tehnică pentru pregătirea 

Proiectului Sistem de Management al Deşeurilor în judeţul 

Alba, finanţat din fonduri externe şi ale Proiectului Sistem de 

Management al Deşeurilor în judeţul Alba 

10 ani  

4. Documente privind Controlul Integrat al Poluării cu 

Nutrienţi 

10 ani  

5. Evidența baze de date computerizate Sistem Informatic 

Integrat pentru gestionarea obiectivelor de investiţii 

10 ani Imprimare /  

Backup CD  

6. Documente privind organizarea achizițiilor publice de 

produse, servicii  și lucrări 

10 ani (CS)  

7. Documente privind obținerea finanțării, implementarea și 

monitorizarea proiectelor din domeniul protecției mediului 

10 ani (CS)  

8. Corespondența privind pregătirea investițiilor publice, 

avize, acorduri, decizii de aprobare, rapoarte de expertiză și 

documente privind finanțarea și decontarea lucrărilor publice 

10 ani  

9. Planuri, strategii, studii, rapoarte de mediu 10 ani  

10. Corespondența cu ministere sau alte autorități  sau 

instituții centrale sau locale  

5 ani  

11. Corespondența privind rezolvarea de sesizări, reclamații, 

cereri 

5 ani  

12. Documente privind participarea în grupuri de lucru și la 

dezbateri publice în domeniul protecției mediului 

5 ani  

13. Oferte de produse, tehnologii, invitații la cursuri, 

reuniuni, întruniri, simpozioane în domeniul protecției 

mediului 

5 ani  

14. Programul și raportul anual de activitate ani  
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  K. Unitatea judeţeană de  

monitorizare a serviciilor 

comunitare de utilităţi 

publice 

1. Dosarul de publicitate 

- Planuri anuale, materiale informative, comunicate de presă, 

articole de presă, dovezi vizuale ale implementării măsurilor, 

spoturi radio/TV, anunţuri publicitare, înregistrări 

audio/video ale interviurilor acordate; 

- Dosar relaţie ADI, presă, etc. 

10 ani 

(CS) 

 

2. Dosar achiziții contracte  

- Procedura de achiziţie; 

- Oferte. 

10 ani 

(CS) 

 

3. Registrul Corespondenţă Intrări 10 ani 

(CS) 

 

4. Registrul Corespondenţă Ieşiri 10 ani 

(CS) 

 

5. Registrul de Arhivare 10 ani 

(CS) 

 

6. Condică de prezenţă 10 ani  

7. Documente de înfiinţare/modificare UIP, Curricula vitae 

UIP, Fişe de post, Fişe de pontaj UIP.  

- Manual proceduri UIP; 

- Documente interne implementare proiect: minute şedinţe de 

implementare, dispoziţii manager de proiect, altele. 

10 ani 

(CS) 

 

8. Contracte de finanţare, cu documentaţia aferentă 10 ani 

(CS) 

 

9. Contracte 10 ani 

(CS) 

 

X. DIRECȚIA 

AMENAJAREA 

TERITORIULUI 

ȘI URBANISM 

A. Compartimentul 

amenajarea teritoriului, 

cadastru, monitorizare şi 

control 

1. Registrul de evidență a avizelor de oportunitate emise P  

2. Planuri de amenajare a teritoriului, regulamente aferente, 

avize şi aprobări 

P  

3. Planuri urbanistice generale, regulamente aferente, avize şi 

aprobări 

P  
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4. Rapoarte de specialitate, documentaţii de stabilire şi 

evaluare a terenurilor, hotărâri, avize şi certificate de atestare 

a drepturilor de proprietate asupra terenurilor 

P  

5. Procese verbale, registru unic procese verbale, dosare de 

cercetare prealabilă în vederea declarării utilităţii publice 

pentru lucrări de interes local 

P  

6. Studii, note, adrese, etc. referitoare la problematica 

zonelor de risc natural 

P  

7. Inventare arhivistice P  

8. Planuri urbanistice zonale şi de detaliu, regulamentele 

aferente, avize şi aprobări 

25 ani  

9. Avizele emise de Comisia tehnică judeţeană de amenajare 

a teritoriului, urbanism şi lucrări publice 

25 ani  

10. Strategii, propuneri de conservare, restaurare şi 

revitalizare a monumentelor istorice 

25 ani  

11. Studii de fezabilitate, prefezabilitate şi proiecte tehnice 20 ani  

12. Avize de oportunitate 10 ani  

13. Acte ale organelor de inspecţie şi control 10 ani  

14. Licitaţii, oferte de licitaţie, contracte de proiectare şi 

evidenţa efectuării plăţilor pentru studiile şi proiectele 

aferente Direcției Amenajarea Teritoriului şi Urbanism 

10 ani de la 

finalizarea 

lucrarii 

15. Procese verbale de control, note de constatare, programe 

de control în teren şi corespondenţa personalului propriu 

10 ani  

16. Procese verbale de constatare a contravenţiilor 10 ani  

17. Registrul de evidenţă a proceselor verbale de control şi a 

proceselor verbale de constatare a contravenţiilor. 

10 ani  

18. Situaţii, propuneri privind elaborarea Planurilor 

Urbanistice Generale ale unităţilor administrativ teritoriale 

de pe raza judeţului Alba şi corespondenţă privind 

amenajarea teritoriului 

10 ani  

19. Documente referitoare la categorii de date privind 

gestiunea localităţilor (date privind delimitare) 

10 ani (CS)  
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20. Regulamente, recomandări, circulare, ordine și acte 

emise de autorități și instituții centrale 

10 ani (CS)  

21. Evidenţă lucrări cadastru, corespondenţă, situaţii, 

propuneri privind cadastru imobiliar 

10 ani  

22. Corespondenţă privind problemele de urbanism şi 

amenajare a teritoriului 

5 ani  

23. Corespondenţă privind petiţii şi sesizări ale cetăţenilor cu 

privire la aplicarea Legii nr. 50/1991 

5 ani  

  B. Compartimentul 

urbanism, avizare, 

autorizare 

1. Registre de evidenţă a certificatelor de urbanism şi ale 

avizelor structurii direcţiei amenajarea teritoriului și 

urbanism pentru eliberarea certificatului de urbanism 

P  

2. Autorizaţii de construire/desfiinţare, cereri, avize şi 

documentaţii tehnice privind eliberarea autorizaţiilor de 

construire/desfiinţare 

P  

3. Cereri prelungire autorizaţii de construire P  

4. Registre de evidenţă a autorizaţiilor de 

construire/desfiinţare şi ale avizelor structurii Direcţiei 

amenajarea teritoriului si urbanism pentru eliberarea 

autorizaţiilor de construire/desfiinţare 

P  

5. Inventare arhivistice P  

6. Certificate de urbanism, cereri, avize şi documentaţii 

tehnice privind eliberarea certificatelor de urbanism 

25 ani  

7. Cereri prelungire certificate de urbanism 25 ani  

8. Avize ale direcţiei amenajarea teritoriului și urbanism 

pentru eliberarea certificatelor de urbanism de către primării 

25 ani  

9. Avize ale direcţiei amenajarea teritoriului și urbanism 

pentru eliberarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare 

25 ani  

10. Corespondenţă, documente privind regularizarea taxelor 

de autorizare 

10 ani  

11. Corespondenţă, procese verbale ale organelor de 

inspecţie şi control privind activitatea de urbanism, avizare, 

autorizare 

10 ani  
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  C. Compartimentul 

gestiunea peisajelor 

culturale  

1. Strategii, propuneri de conservare, restaurare şi 

revitalizare a ansamblurilor şi monumentelor istorice 

P  

2. Documentaţii privind monumente ale naturii, rezervaţii 

naturale, hotărâri ale Consiliului judeţean Alba, liste pentru 

inventar, monumente, ansambluri 

P  

3. Studii privind ariile caracteristice pentru peisaje culturale 

din judeţul Alba 

P  

4. Inventare arhivistice P  

5. Corespondenţă privind peisajele culturale 5 ani  

  1. Serviciul coordonare 

programe şi proiecte 

D. Accesare proiecte  

 

 

1. Inventare arhivistice P  

2. Proiecte: dosare achiziţii publice, dosare beneficiari, 

rapoarte de activitate, etc. privind  proiecte finanţate prin 

fonduri europene 

10 ani  

 

de la 

implementar

e 

3. Ghiduri, manuale, instrucţiuni ale autorităţii de 

monitorizare, etc. privind programe de  finanţate din fonduri 

europene 

10 ani  

4. Note interne, adrese, circulare, etc. privind activitatea de 

profil 

5 ani  

5. Corespondența cu autorități si instituții publice locale și 

centrale, agenți economici, ONG-uri 

5 ani  

E. Monitorizare şi 

sustenabilitate proiecte 

1. Protocoale, procese verbale, rapoarte de monitorizare, etc. 

privind activitatea de monitorizare a proiectelor finanțate din 

fonduri europene 

10 ani de la finalul 

perioadei de 

implementar

e 

 

 

 

  



 

 

i 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului Județean Alba 

 în ședință „extraordinară”, în ziua de 16 aprilie 2018 

 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 

 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 aprilie 2018, ora 11
00

, 

ședință care va avea loc în sala 100 „Mihai Viteazu” (etaj I) a Palatului administrativ din municipiul Alba Iulia 

(Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1). 

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 aprobarea dării în folosinţă gratuită Asociaţiei „Agenţia Locală a Energiei 

Alba” - ALEA a imobilului situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Trandafirilor nr. 9, judeţul Alba, cu 

destinaţia de sediu 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate 

pentru obiective mixte de investiții și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Extindere și Dotare 

Unitatea Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, în vederea depunerii acestuia spre 

finanțare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 

Inițiator p. Preşedinte: Dumitru FULEA, Vicepreședinte al 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. 

 

         P. PREŞEDINTE,      Avizat pentru legalitate, 

            VICEPREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        Dumitru FULEA              Vasile BUMBU   
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119 

ROMÂNIA         

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin PROCEDURA 

SIMPLIFICATĂ într-o singură etapă a contractului de achiziţie publică având ca obiect: 

„ÎNTREŢINERE CURENTĂ, PERIODICĂ ŞI REPARAŢII CURENTE PE TIMP DE VARĂ, PE 

DRUMURILE JUDEŢENE DIN JUDEŢUL ALBA” 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 

Analizând referatul nr. 7356/13 aprilie 2018 al Serviciului achiziții publice și monitorizarea 

implementării contractelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba cu privire la 

constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin PROCEDURA SIMPLIFICATĂ într-o 

singură etapă a contractului de achiziţie publică având ca obiect: „ÎNTREŢINERE CURENTĂ, PERIODICĂ ŞI 

REPARAŢII CURENTE PE TIMP DE VARĂ, PE DRUMURILE JUDEŢENE DIN JUDEŢUL ALBA”; 

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. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare; 

     - art. 126 şi urm. din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice aprobate prin 

H.G. nr. 395/2016, 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 următoarea 

DISPOZIŢIE 

 Articol unic  
Aprob constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin PROCEDURA 

SIMPLIFICATĂ într-o singură etapă a contractului de achiziţie publică având ca obiect: „ÎNTREŢINERE 

CURENTĂ, PERIODICĂ ŞI REPARAŢII CURENTE PE TIMP DE VARĂ, PE DRUMURILE JUDEŢENE 

DIN JUDEŢUL ALBA”,  în următoarea componenţă: 

Președinte cu drept de vot: 

Angela Monica MARCU  - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  

    programe, lucrări, întreținere drumuri  

Membri titulari: 

Felicia Carmen CAZACU  - consilier superior, Direcţia dezvoltare și bugete - Serviciul  

    achiziţii publice și monitorizarea implementării contractelor 

Elena Cornelia STANCIU - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Serviciul buget  

    venituri - Compartimentul buget 

Gabriel Ioan VASIU   - consilier superior, Direcţia juridică şi relaţii publice - Serviciul  

    juridic - contencios  

Monica Diana CRISTEA  - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  

    programe, lucrări, întreținere drumuri  

Membri de rezervă : 

Raluca Elena GRĂDINARIU - consilier superior, Direcţia juridică şi relaţii publice - Serviciul  

    juridic - contencios  

Ioan POPA   - consilier superior, Direcţia dezvoltare și bugete - Compartiment  

    contabilitate- financiar 

Aurelian Cosmin OLTEAN - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  

    programe, lucrări, întreținere drumuri  

Ioan Sorin MAIER   - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  

    programe, lucrări, întreținere drumuri  

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se comunică:  

Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcţiei juridice şi relaţii 

publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.   

         P. PREŞEDINTE,      Avizat pentru legalitate, 

            VICEPREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        Dumitru FULEA              Vasile BUMBU   

 

Nr. 84 

Alba Iulia, 13 aprilie 2018  



 

120 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

cu privire la modificarea unor prevederi ale Dispoziţiei Preşedintelui  

Consiliului Judeţean Alba nr. 852/29 decembrie 2017 privind delegarea  

exercitării atribuţiilor de coordonare a activităţilor unor compartimente  

 din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Având în vedere necesitatea eficientizării şi optimizării activităţii compartimentelor din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, precum şi a activităţilor prestate prin intermediul serviciilor publice 

şi de utilitate publică din subordinea Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare prevederile:  

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 32 din 26 ianuarie 2017 privind alegerea unui vicepreședinte 

al Consiliului Județean Alba; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 364 din 14 decembrie 2017 privind aprobarea modificării 

Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba, cu modificările și completările ulterioare; 

- Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 852/29 decembrie 2017 privind delegarea 

exercitării atribuţiilor de coordonare a activităţilor unor compartimente din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 103 alin. 1, art. 104 alin. 6 lit. a, art. 104 alin. 7, art. 113 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a 

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

- art. 21 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 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. I. Articolul 1 al Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 852/29 decembrie 2017 

privind delegarea exercitării atribuţiilor de coordonare a activităţilor unor compartimente din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba va avea următorul conţinut: 

„Art. 1. (1) Deleg domnului vicepreşedinte Dumitru FULEA, exercitarea atribuţiilor de coordonare a 

următoarelor compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba: 

Direcţia gestionarea patrimoniului; 

  (2) Deleg domnului vicepreşedinte Dumitru FULEA, exercitarea următoarelor atribuţii de 

coordonare  a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes judeţean: 

 - coordonarea Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi 

dezvoltării sistemului de control intern managerial; 

 - coordonarea activităţilor din cadrul Unității pentru monitorizare a serviciilor comunitare de utilități 

publice și urmărirea implementării derulării programelor de finanţare de infrastructură la nivel judeţean; 

 - asigurarea îndeplinirii măsurilor pentru menţinerea stării de viabilitate a drumurilor judeţene în caz de 

calamităţi şi fenomene meteo periculoase;  

 - coordonarea activității de prevenire și intervenție pentru combaterea poleiului și înzăpezirii drumurilor 

județene în perioada de iarnă; 

 - coordonarea activităţilor de administrare a domeniului public şi privat al Judeţului Alba”. 

 Art. II. Celelalte prevederi ale Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 852/29 

decembrie 2017 privind delegarea exercitării atribuţiilor de coordonare a activităţilor unor compartimente din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba rămân nemodificate. 

 Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba; domnului vicepreşedinte Dumitru Fulea; 

domnului administrator public al judeţului - Dan Mihai POPESCU, domnului  secretar al judeţului  - Vasile 

Bumbu; direcţiilor, serviciilor și birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

societăţilor şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Alba. 

           Avizat pentru legalitate,  

       PREŞEDINTE,         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                   ION DUMITREL             Vasile BUMBU 

Nr. 85 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind acordarea unei împuterniciri doamnei Rus Gabriela Nicoleta,  

în vederea participării şi exercitării votului la şedinţa  

Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru din data de 17 aprilie 2018 

 

 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 7451/16 aprilie 2018 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului 

propriu de specialitate al Consiliului Judeţean Alba referitor la necesitatea acordării unei împuterniciri persoanei 

care să reprezinte Judeţul Alba în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru şi să 

exercite votul asupra propunerilor care vor fi supuse în vederea aprobării; 

Ținând cont de invitaţia nr. 12233/11 aprilie 2018 a Agenţiei de Dezvoltare Regională Centru înregistrată 

la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 7121/11 aprilie 2018, referitoare la participarea la şedinţa ordinară 

a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru şi proiectul ordinii de zi al şedinţei din data de 17 aprilie 2018; 

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. 7 alin. 2 şi art. 9 lit. j şi art. 9 lit. n din Legea nr. 315 /2004 privind dezvoltarea regională în 

România; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit următoarea 

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

Articol unic 

 Împuternicesc pe doamna RUS Gabriela Nicoleta, domiciliată în comuna Sîntimbru, str. Principală, nr. 

40, judeţul Alba, posesoare a C.I. seria AX, nr. 643446, emisă la data de 18.07.2016 de către SPCJEP Alba, 

având CNP 27807092010011, având funcţia de inspector de specialitate la Direcţia dezvoltare şi bugete - 

Serviciul dezvoltare, programe și guvernanță corporativă a întreprinderilor publice din cadrul Consiliului 

Judeţean Alba, să reprezinte Judeţul Alba în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului pentru Dezvoltare Regională 

Centru din data de 17 aprilie 2018 şi să exercite votul asupra propunerilor care vor fi supuse în vederea aprobării. 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi se comunică: Prefectului Judeţului 

Alba, Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru, doamnei Rus Gabriela Nicoleta, Direcţiei dezvoltare şi 

bugete, Direcţiei juridică şi relaţii publice și Biroului resurse umane din cadrul aparatului propriu 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 Comisiei de preluare- predare a a imobilului situat administrativ în municipiul 

Alba Iulia, str. Trandafirilor, nr. 9,  judeţul Alba    

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 7464/16 aprilie noiembrie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului privind  

propunerea de constituire a comisiei de preluare- predare a a imobilului situat administrativ în municipiul Alba 

Iulia, str. Trandafirilor, nr. 9, judeţul Alba;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 98/16 aprilie 2018 privind 

aprobarea dării în folosinţă gratuită Asociaţiei „ Agenţia Locală a Energiei Alba” ALEA a imobilului situat 

administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Trandafirilor nr. 9, judeţul Alba, cu derstinaţia de sediu; 

Având în vedere prevederile: 

      - art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a şi 123 alin. 1din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 861 alin.3 din Legea nr. 287/2009 Codul Civil, 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; 

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- predare a a imobilului situat administrativ în 

municipiul Alba Iulia, str. Trandafirilor, nr. 9, judeţul Alba, în următoarea componenţă: 

Președinte: 

      Radu NEAG    - consilier, Direcţia gestionarea patrimoniului, Serviciul 

administrarea terenurilor, clădirilor, reţelelor de alimentare cu apă 

                Membri titulari: 

Andreea Maria BABIN   - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului - 

Serviciul administrarea terenurilor, clădirilor,rețelelor de alimentare cu 

apă 

Ioan POPA    - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -  

     Compartimentul contabilitate-financiar 

Raluca GRĂDINARIU  - consilier juridic superior, Direcția juridică și relații 

 publice - Serviciul juridic-contencios      

Membri supleanți: 

Alwexandru BAŞA  - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului -  

     Serviciul administrarea terenurilor, clădirilor,  

     rețelelor de alimentare cu apă 

Ana-Maria TOMA       - consilier juridic superior, Direcția juridică și relații  

                                                 publice  - Serviciul juridic-contencios  

Eugen DOBRA   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -  

     Compartimentul contabilitate-financiar 

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 

preluare-predare, întocmirea protocoalelor de preluare-predare, întocmirea procesului verbal de predare-primire și 

a protocoalelor de predare-primire. 

Art. 3.  Documentele întocmite în urma acțiunii de preluare-predare și 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, Biroului resurse 

umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                 Avizat pentru legalitate, 

      PREŞEDINTE                                  SECRETARUL JUDEŢULUI, 

   Ion DUMITREL               Vasile BUMBU  

Nr. 87 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului Județean Alba 

 în ședință ordinară, în ziua de 26 aprilie 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 şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, emit următoarea 

 

DISPOZIȚIE  

Art. 1. Convoc Consiliul Judeţean Alba în şedinţa „ordinară”, în ziua de 26 aprilie 2018, ora 11
00

, ședință 

care va avea loc în sala 100 „Mihai Viteazu” (etaj I) a Palatului administrativ din municipiul Alba Iulia (Piața 

Ion I.C. Brătianu, nr. 1). 

Art. 2. Proiectul ordinii de zi cuprinde:  

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a 

mandatului de consilier judeţean și implicit de vicepreședinte al Consiliului Județean Alba, deținute de domnul 

Cucui Alin Florin  

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

2. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 335/23 noiembrie 

2017 privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al Judeţului Alba, în anul 2018 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

3. Proiect de hotărâre cu privire la însuşirea documentaţiei cadastrale de actualizare date imobil pentru 

înscrierea construcţiilor privind obiectivul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba, Staţie 

de transfer Deşeuri Blaj, situat în comuna Sîncel, Judeţul Alba”, înscris în CF nr. 70573 Sîncel - proprietate a 

Judeţului Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

4. Proiect de hotărâre cu privire la însuşirea documentaţiei cadastrale de actualizare date imobil pentru 

înscrierea construcţiilor privind obiectivul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba, Centrul 

de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba, situat în comuna Galda de Jos, Judeţul Alba”, înscris în 

CF nr. 70275 Galda de Jos - proprietate a Judeţului Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

5. Proiect de hotărâre cu privire la însuşirea documentaţiei cadastrale de actualizare date imobil pentru 

înscrierea construcţiilor privind obiectivul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba, Staţie 

de transfer Deşeuri sat Tărtăria, comuna Săliştea, Judeţul Alba”, înscris în CF nr. 70176 Săliştea - proprietate a 

Judeţului Alba ca bun aparţinând  domeniului public al Judeţului Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

   6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de dezlipire a imobilului înscris în CF 

nr. 71740 Cugir, situat administrativ în oraşul Cugir, str. Victoriei, nr. 9, judeţul Alba, proprietate publică a 

Judeţului Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de transmitere a dreptului de 

administrare de la Consiliul Judeţean Alba către Casa Judeţeană de Pensii Alba, asupra bunurilor-spaţii în 

suprafaţă utilă totală de 76,24 mp, situate la etajul doi al Ambulatorului de specialitate din municipiul Alba Iulia, 

str. Al. Vaida Voievod, nr. 2, judeţul Alba - proprietate publică a Judeţului Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba  

8. 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  

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul „Împrejmuire Centru de vizitare Poarta Raiului” 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba  

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Judeţului 

Alba, scoaterii din funcţiune şi casării a două rezervoare cilindrice, aflate în administrarea Serviciului de 

Ambulanţă Judeţean Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba  
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11. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de închiriere a spaţiului, în suprafaţă utilă totală de 

40 mp, situat la etajul doi al imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - 

proprietate privată a Judeţului Alba 

Inițiator p. Preşedinte: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al Judeţului Alba, 

bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral 

sau parţial din venituri proprii pentru trimestrul I al anului 2018 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba  

13. Proiect de hotărâre cu privire la propunerea candidatului pentru funcția de membru al Consiliului de 

Administrație și acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a 

Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba  

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 76 din 28 martie 

2018 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  

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managementului 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  

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 4 alin. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

228/29 iunie 2017 privind  aprobarea asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea 

constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu” 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba  

17. Proiect de hotărâre privind modificarea arondării localităților din Județul Alba la serviciile publice 

comunitare locale de evidență a persoanelor 

Inițiator p. Preşedinte: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

18. 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  

19. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului Județean Alba din 

data de 28 martie 2018 

Redactat: Vasile Bumbu, Secretarul Județului Alba 

20. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară” a Consiliului Județean Alba 

din data de 16 aprilie 2018 

Redactat: Vasile Bumbu, Secretarul Județului Alba 

21. Întrebări, interpelări, declaraţii politice 

Prezenta dispoziție se afișează la sediul Consiliului Județean Alba, se publică în Monitorul Oficial al 

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

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

Alba.      

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.  88 

Alba Iulia, 19 aprilie 2018 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind stabilirea programului de lucru al personalului din cadrul aparatului de specialitate  

al Consiliului Judeţean Alba, pentru recuperarea zilei de 30 august 2017 

 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 

 Analizănd referatul Biroului resurse umane nr. 7816/20.04.2018 cu privire stabilirea programului de 

lucru al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, pentru recuperarea zilei de 

30 aprilie 2018. 

 Ţinând cont de prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 17/13.01.2017 

privind modificarea Regulamentului intern al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 103 alin. 1 si art. 104 alin. 1 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 1 alin. 2  din Hotărârea  Guvernului  nr. 207/2018 privind stabilirea zilei de 30 aprilie 2018 ca zi 

liberă. 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare, emite prezenta  

 

DISPOZIŢIE 

 

Art. 1. Stabilesc pentru recuperarea zilei de 30 aprilie 2018, stabilită ca zi liberă prin Hotărârea 

Guvernului nr. 207/2018, desfăşurarea activității de către personalul din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba, în regim de program normal, respectiv în intervalul orar 8
00

-16
30

, în ziua de 5 mai 

2018. 

Art. 2. Biroul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

 

Prezenta dispoziţie se afișează la sediul Consiliului Judeţean Alba, se publică în Monitorul Oficial al 

judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba, 

Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba și se aduce la cunoștința 

personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Biroului Resurse 

Umane. 

 

 

  PREŞEDINTE 

  Ion DUMITREL     

                            Avizat pentru legalitate,  

                                                                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                         Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 90 

Alba Iulia, 20 aprilie 2018 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea, prin procedura licitaţiei deschise, a 

contractului de achiziţie publică de servicii de consultanţă având ca obiect managementul execuţiei 

investiţiei şi administrarea contractului de execuţie 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 - DN 74 

(Cerbu) ”, finanţat prin Contractul de finanţare nr. 139/28.06.2017, cod SMIS 2014+: 108707  

 

 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 7977/23 aprilie 2018, comun, al Direcţiei juridică şi relaţii publice, Direcţiei 

gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea, prin procedura licitaţiei 

deschise, a contractului de achiziţie publică de servicii de consultanţă având ca obiect managementul execuţiei 

investiţiei şi administrarea contractului de execuţie 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 - DN 74 (Cerbu) ”, finanţat prin 

Contractul de finanţare nr. 139/28.06.2017, cod SMIS 2014+: 108707; 

Ţinând cont de prevederile anexei 7 – Calendarul estimativ al achiziţiilor la Contractul de finanţare nr. 

139/28.06.2017, cod SMIS  2014+: 108707 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei 

Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional 

Regional 2014-2020, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru în calitate de Organism Intermediar pentru 

Programul Operaţional Regional 2014-2020 şi Parteneriatul dintre UAT Județul Alba - lider de proiect, UAT 

Municipiul Aiud, UAT Comuna Bucium, UAT Comuna Mogoș, UAT Comuna Rîmeț şi UAT Comuna Ponor; 

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. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare; 

     - art. 126 şi urm. din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice aprobate prin 

H.G. nr. 395/2016, 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 următoarea 

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

Articol unic.  

Aprob constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea, prin procedura licitaţiei 

deschise, a contractului de achiziţie publică de servicii de consultanţă având ca obiect managementul execuţiei 

investiţiei şi administrarea contractului de execuţie 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 - DN 74 (Cerbu) ”, 

finanţat prin Contractul de finanţare nr. 139/28.06.2017, cod SMIS 2014+: 108707, în următoarea 

componență: 

 

Preşedinte, cu drept de vot 

Responsabil tehnic 2 în cadrul proiectului  

Floare PERŢA   - şef serviciu, Direcţia gestionarea patrimoniului  - Serviciul  

     programe, lucrări, întreţinere drumuri  

Membri titulari: 

Responsabil tehnic 2 în cadrul proiectului  

Paul Silviu TODORAN  - şef serviciu, Direcţia gestionarea patrimoniului  - Serviciul 
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     administrarea terenurilor, clădirilor, reţelelor de alimentare  

     cu apă  

Responsabil financiar  în cadrul proiectului  

Elena Cornelia STANCIU  - consilier superior, Direcţia dezvoltare bugete-  

     Serviciul buget venituri - Compartimentul buget 

Responsabil achiziţii publice în cadrul proiectului  

Camelia-Elena GALAC-VITAN  - consilier superior, Direcţia dezvoltare bugete -  

     Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării   

     contractelor 

Responsabil juridic în cadrul proiectului  

Gabriel-Ioan VASIU  - consilier juridic, Direcția juridică şi relaţii publice  -  

     Serviciul juridic-contencios  

Membri de rezervă: 

Asistent manager în cadrul proiectului 

Lenica BUCUR   - şef serviciu, Direcţia gestionarea patrimoniului  - Serviciul  

     accesare şi coordonare proiecte 

 Responsabil tehnic 4 în cadrul proiectului  

Sorin-Vladimir LEAHU  - consilier superior, Direcţia amenajarea teritoriului şi  

     urbanism - Compartimentul amenajarea teritoriului,  

     cadastru, monitorizare şi control 

       

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei 

juridică şi relaţii publice, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcției dezvoltare și bugete, Direcţiei amenajarea 

teritoriului şi urbanism, Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor, Serviciului 

accesare şi coordonare proiecte  şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba.  

 

  Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

     ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 91  

Alba Iulia, 23 aprilie 2018 
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL  ALBA       

CONSILIUL JUDEŢEAN      

PREŞEDINTE 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la  constituirea Comisiei de predare  a tronsonului  

din drumul județean DJ 107U: DJ 107 A - Băcăinţi - Ceru Băcăinţi  

- Dumbrăviţa - Cucuta - Bolovăneşti - Valea Mare - Bulbuc (DC 60) 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 8175 din 25 aprilie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba privind  propunerea de constituire a Comisiei de predare  a 

tronsonului  din drumul județean DJ 107U: DJ 107 A - Băcăinţi - Ceru Băcăinţi - Dumbrăviţa - Cucuta - 

Bolovăneşti - Valea Mare - Bulbuc (DC 60);  

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 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 80/28 martie 2018 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); 

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 următoarea 

 

 

DISPOZIȚIE 

 

 

Art. 1. Aprob constituirea Comisiei de predare a tronsonului  din drumul județean DJ 107U: DJ 107 A 

- Băcăinţi - Ceru Băcăinţi - Dumbrăviţa - Cucuta - Bolovăneşti - Valea Mare - Bulbuc (DC 60), 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, Direcţia de dezvoltare şi bugete -  

     Compartimentul contabilitate-financiar 

     Sebastian  POHONȚU      - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  
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     Serviciul programe, lucrări, întreținere drumuri 

Ioan  DĂRĂMUȘ  - 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 -  

     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   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.  94 

Alba Iulia,  25 aprilie  2018 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei responsabile de elaborarea și depunerea Cererii de finanțare cu anexele 

aferente privind Proiectul „Relocare, Modernizare si Dotare Ambulatoriu integrat al Spitalului Județean 

de Urgență Alba Iulia”  

 

 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 8111/25 aprilie 2018 al Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba, cu privire la constituirea Comisiei responsabile de elaborarea și 

depunerea cererii de finanțare cu anexele aferente privind proiectul „Relocare, Modernizare si Dotare 

Ambulatoriu integrat al Spitalului Județean de Urgenta Alba Iulia”; 

Ţinând cont de prevederile Ghidului solicitantului Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 

prioritare 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investitie 8.1 - Investiţii în 

infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând 

inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea 

accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la 

serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, 

comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii 

 Având în vedere prevederile art. 104 alin. 1 lit. a și lit. f și art. 104 alin. 6 lit. b coroborat cu art. 91 alin.5 

lit. a pct. 3 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 şi completările ulterioare, emit următoarea 

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

 Art. 1. Aprob constituirea Comisiei responsabile de elaborarea și depunerea Cererii de finanțare cu 

anexele aferente privind Proiectul „Relocare, Modernizare si Dotare Ambulatoriu integrat al Spitalului 

Judetean de Urgenta Alba Iulia”, în următoarea componență: 

 

 Coordonator al echipei de lucru:  

Dumitru FULEA - vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba 

 

Manager proiect:  

Marian Florin AITAI - director executiv, Direcția dezvoltare și bugete 

 

Asistent manager  

Lenica BUCUR - şef serviciu, Direcția dezvoltare și bugete - 

Serviciul accesare şi coordonare proiecte  

Responsabil financiar  

Eugen DOBRA - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - 

Contabilitate-financiar 

Responsabil tehnic  

Alexandru BAȘA - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului -  

Serviciul administrarea domeniului public si privat 

Responsabil achiziții  

Dana Georgiana LUPEA - consilier principal, Direcția dezvoltare și bugete - 

Serviciul achiziții publice si monitorizarea implementării 

contractelor 

Responsabili administrativi  

Marilena MOGA  

 

- consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - 

Serviciul accesare si coordonare proiecte - Compartiment 
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Simona LETERNA 

accesare proiecte, 

- consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - 

Serviciul accesare si coordonare proiecte - Compartiment 

accesare proiecte 

Responsabil comunicare si informare  

Paraschiva HORVAT - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - 

Serviciul accesare si coordonare proiecte - Compartiment 

accesare proiecte 

 

 Art. 2. (1) Atribuțiile membrilor Comisiei prevăzute la art. 1 decurg din Ghidul solicitantului, 

Formularul cererii de finanțare și documentația-cadru anexă la cererea de finanțare și vor fi stabilite de 

coordonatorul echipei de lucru împreună cu managerul proiectului. 

       (2)  Prin intermediul Biroului de resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba, fișele de post aferente persoanelor desemnate la art. 1,  vor fi completate în mod 

corespunzător cu atribuțiile stabilite conform alin.1. 

 

 Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcției 

dezvoltare și bugete, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcţiei juridică şi relaţii publice, Biroului resurse 

umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                 Avizat pentru legalitate,  

                                                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                 PREŞEDINTE                                    Vasile BUMBU 

            Ion DUMITREL 
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL  ALBA       

CONSILIUL JUDEŢEAN      

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la  constituirea Comisiei de preluare  temporară în administrare   

a unui teren – categoria de folosință „drum”,  situat în UAT  Galda de Jos  

 

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 8198 din 25 aprilie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba privind  propunerea de constituire a Comisiei de preluare  

temporară în administrare  a unui teren – categoria de folosință „drum”,  situat în UAT  Galda de Jos;  

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Local al Comunei Galda de Jos  nr. 70/09.11.2017 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. 307/28.09.2017 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. 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 84/28 martie 2018 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; 

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; 

- 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 preluare  temporară în administrare a unui teren – categoria de 

folosință „drum”,  situat în UAT  Galda de Jos, în următoarea componenţă: 

 

Președinte: 

Radu Octavian NEAG   - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  

     Serviciul administrarea terenurilor, clădirilor,  rețelelor de  

     alimentare cu apă 

 

Membri titulari: 

Angela RUSU                   - consilier juridic, Direcția juridică și relații publice - 

                                                       Serviciul juridic-contencios  

Ioan POPA    – consilier, Direcţia de dezvoltare şi bugete -  

     Compartimentul contabilitate-financiar 

     Cosmin Aurelia OLTEAN      - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  

     Serviciul programe, lucrări, întreținere drumuri 
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Ioan  DĂRĂMUȘ  - 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 -  

     Compartimentul contabilitate-financiar 

Ana Maria TOMA             - consilier juridic superior, Direcția juridică și relații 

     publice - Serviciul juridic-contencios  

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                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL        Vasile BUMBU   
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL ALBA

                                    P-ţa.I.I.C. Brătianu nr.1, 510118 Alba Iulia
tel.0258/811179; fax.0258/811382; e-mail.prefectura prefecturaalba.ro, www.prefecturaalba.ro@

R O M Â N I A

 

ORDINUL NR. 165 

 

          Prefectul judeţului Alba, Hălălai Dănuț-Emil; 

  Văzând modificările intervenite în structurile de conducere ale unor instituții publice județene; 

  Ținând cont de adresa Secției Regionale de Poliție Transporturi Brașov nr. 2926968/26.03.2018 prin care a fost 

nominalizat, din cadrul Serviciului Județean de Poliție Transporturi Alba, ca membru în cadrul Comitetului Județean 

pentru Situații de Urgență Alba domnul subcomisar de poliție Furdui Andrei, cu atribuții în gestionarea 

situațiilor de urgență pe căile de transport feroviar din județ, precum și de Referatul nr. 5543/G/SC/30.03.2018 de 

aprobare a modificării Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba; 

         Având în vedere prevederile art. 11 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional 

de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 4 şi art. 9 din 

Regulamentul cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative 

pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004, cu modificările și completările ulterioare; 

       În temeiul art. 26 şi art. 27 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, emit prezentul: 

 

ORDIN 

 

              Art.1  Se modifică structura Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba, care va avea 

următoarea componență: 

 

 

Nr. 

crt.  

Funcţia în 

CJSU  
Numele şi prenumele  Funcţia la locul de muncă  

1.  Preşedinte   

 

 

Ing. Dănuț-Emil Hălălai  

 

Bardan  

Prefectul judeţului Alba  

 

2.  Vicepreşedinte  Ing.  Ion Dumitrel  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba  

3.  Vicepreşedinte  Col.  Cornel Oprișa 

 

Inspector şef, Inspectoratul Județean pentru 

Situaţii de Urgenţă Alba  

4.  Membru Ing. Monica Popescu Subprefectul județului Alba 

5. Membru 
Cms.  
șef 

Ioan Sorin Cioancă 
(Î) Inspector şef, Inspectoratul de Poliţie Județean 
Alba 
   

6.  Membru 
Subc. 

de Pol. 
Andrei Furdui 

Șef serviciu, Serviciul Județean de Poliție 

Transporturi Alba 

7.  Membru  Col.  Marius Claudiu Giurea 
Inspector şef, Inspectoratul de Jandarmi 

Județean Alba  

8.  Membru  Col.  
Cornel Cozma 

 
Director, Direcţia Județeană de Informaţii  Alba 

9. 

 

 

Membru  Col.  Marcel Domşa  Comandant Garnizoana Militară Alba  

10.  Membru  Col.  Dan Giura 
Şef Direcția Judeţeană de Telecomunicaţii 
Speciale Alba  

11.  Membru  Geogr. Dorin Zdrânc 
Comisar șef, Comisariatul Judeţean Alba al 

Gărzii Naţionale de Mediu  
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12.  Membru  Ec. 
Alexandru Dumitru 

Sinea  

Director executiv,  Direcţia de Sănătate Publică 

Alba  

13.  Membru  Ing. ec.  Zafiu Jicărean 
Înlocuitor șef Structura Teritorială pentru 
Probleme Speciale Alba  
 
 14.  Membru  Dr.  Ioan Martin 
Director,  Direcţia Sanitară Veterinară şi 

pentru Siguranţa Alimentelor Alba  

 
15.  Membru  Ing.  Doru Victor Cetean  

Inspector șef, Inspectoratul Judeţean în 
Construcţii Alba  

16.  Membru Ing. Dorel Neamț 
Coordonator, Centrul de Întreținere și 

Coordonare Pianu - Autostrada A1  

 
17.  Membru  Ing.  

Liviu Hondola 

 
Şef secţie, Secţia Drumuri Naţionale Alba  

18.  Membru  Jr.  Vasile Bumbu 
Secretarul Judeţului Alba – Consiliul Județean 

Alba 

19.  Membru Ing. Cornel Murg 
Director Cancelarie, Instituţia Prefectului – 

Județul Alba 

20.  
Membru  

 

 

Ing.ec. 

jr. 

 

Nelu Fleşer Şef serviciu, Instituţia Prefectului – Județul Alba  

21.  Membru  Ing.  
Traian Matiş 

 

Director, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba 

 

 

 

 

 

Alba  

22.  Membru  Ing.  Bogdan Medrea Director, Electrica S.A. SDEE - Sucursala Alba  

23.  Membru  Ing.  
Laurențiu Tamaș  

 

EON Gaz Distribuţie - Coordonator Centru 

Exploatare Gaz Sibiu 

Alba  

24.  Membru  Ing.  Gheorghe Lazea 
Director, Direcţia pentru Agricultură Județeană 

Alba 

25.  Membru Ec. Mircea Flaviu Cozuc 
Director, Agenția Județeană de Plăți și Inspecție 

Socială Alba 

26.  Membru  Ing.  Petru Crișan Consilier, Garda Forestieră Județeană Alba 

27.  Membru  Ing.  Aurel Costică Ispas 
Director, Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri 
Funciare – Filiala Alba  

28.  Membru  Ing.  Marioara Popescu 
Director executiv, Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Alba  

29. Membru  Ing.  Dan Gheorghe Boariu Director, Direcţia Silvică Alba  

30. Membru  Ing. Daniel Todea  Șef Compartiment, Telekom Alba  

31. Membru  Dr.  Aurel Crişan Medic șef, Unitatea Primiri Urgenţe Alba  

32. Membru  Dr. Marius Şuluţiu  Director, Serviciul Jud. de Ambulanţă Alba  

33. Membru Ing.  Cornel Ștefan Bardan  Dir. Gen.,  S.C. APA CTTA S.A. Alba  

34. Membru  Soc. Adrian Duşa  Director, Crucea Roşie - Filiala Alba 

 

 

 
1.  Consultant  Ing.  Marius Gigel Jurca  Consilier, Instituţia Prefectului - Jud. Alba  

2.  Consultant  Ing. Nicolae Popa Consilier, Instituţia Prefectului – Jud. Alba 

3.  Consultant  Lt.Col.  Nicolae Negoiță 
(Î) Prim-adjunct, Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă Alba 
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4.  Consultant  Col.  Silviu Adrian Dogar 
(Î) Adjunct, Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă Alba 

5.  Consultant  Ing.  Nicolae Dragomir  
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Şef Sector Vinţu de 
Jos  

6.  Consultant  Hidr.  Laurenţiu Costea  Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba  

7.  Consultant  Lt.Col.  Mihai Ilie Rusu 
(Î) Comandant U. M. 01684 Alba lulia  

 

 
8.  Consultant  Ing.  Andrei Liviu Cârja 

Director, S.C. D.P.L.  S.A. Alba  

 

 
9.  Consultant Prof. Marcela Dărămuș 

Inspector general, Inspectoratul Școlar 
Județean Alba 

10. Consultant  Ing.  loan Popescu  Şef secţie L9 CFR Alba  

11.  Consultant Ing. Andras Gulacszi Şef secţie L7 CFR Tg. Mureș 

12.  Consultant  Ing.  Ildiko Steop 
Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – 

Filiala Alba  

13.  Consultant Jr.  Dorel Fiţ  
Inspector şef, Inspectoratul Teritorial de 

Muncă Alba  

14.  Consultant 
Ing. 

 
Petru Gheorghe Zamfir 

Director adjunct producție, Hidroelectrica  S.A.- 
Sucursala Sebeș 

15.  Consultant  
Salv. 

Mont. 
Lucian Forda  Şef Serviciu, SALVAMONT Alba  

16. 

 
Consultant  Ing.  Dorin lancu  

Comisia Naţională de Control a Activităţii 

Nucleare – Reprezentant zonal 

17. Consultant Met. Ileana Cioancă Şef Staţie, Meteorologică Jud. Alba 

18. Consultant Ec.  Maria Iacob Director, Administrația Finanţelor Publice Alba  

19. Consultant 
Ing.  

 
Dorin Retegan 

Director, Oficiul Județean de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Alba  

   

Art.2  Inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Alba este vicepreședintele cu atribuții 

de coordonare unitară a tuturor componentelor cu responsabilități în realizarea intervenției. 

Art.3     Ordinul nr. 458/18.10.2017 al Prefectului Judeţului Alba, cu modificările ulterioare, îşi încetează 

aplicabilitatea de la data prezentului ordin.  

Art.4    Acest ordin va fi comunicat prin grija Serviciului dezvoltare economică, conducerea serviciilor 

publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă la Ministerul Afacerilor Interne și se va afişa pe site-

ul Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba. De asemenea, ordinul va fi transmis Inspectoratului pentru Situații de 

Urgență "Unirea" al județului Alba pentru a fi comunicat persoanelor în cauză, prin grija Secretariatului Tehnic 

Permanent. 

                                                                                                      Alba lulia, 02.04.2018 

Prefect 

Dănuț-Emil Hălălai 

 

          Contrasemnează  

                           Subprefect 

                                                                                         Monica Popescu 

                                                                                         Vizat                                                                                                                                                                            

                                                                                                                     Şef serviciu 

                               Cazacu Ovidiu    
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Prezentul Monitor Oficial al Județului Alba a fost editat în conformitate cu prevederile O.G. nr. 75 din 

28 august 2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor 

oficiale ale unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

 

 

SECRETARUL JUDEȚULUI ALBA 

VASILE BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Consilier 

Ada Larisa Toader 
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