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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea participării reprezentanţilor Judeţului Alba  

la ediţia din 2018 a Serbărilor Consulare de la Lyon, Franța 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 13 iunie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea participării reprezentanţilor Judeţului Alba la ediţia din 2018 a 

Serbărilor Consulare de la Lyon, Franța; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării reprezentanţilor Judeţului Alba 

la ediţia din 2018 a Serbărilor Consulare de la Lyon, Franța;  

- raportul de specialitate nr. 11358/8 iunie 2018 al Compartimentului relaţii internaţionale şi comunicare din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- invitația adresată Consiliului Județean Alba de către Consulatul General al României la Lyon, înregistrată 

la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 11157 din 6 iunie 2018; 

- solicitarea Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba nr. 1240 din 8 iunie 2018, înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 11372 din 8 iunie 2018. 

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

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

Având în vedere prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare;  

 -  art. IV alin. 4 lit. b din O.U.G. nr. 26 din 6 iunie 2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor 

publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative. 

  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 participarea la ediţia din 2018 a Serbărilor Consulare de la Lyon, Franța, în perioada 

20-26 iunie 2018, a următorilor reprezentanţi ai Judeţului Alba: Dumitru FULEA - Vicepreşedinte al Consiliului 

Judeţean Alba, Dan Mihai POPESCU - administrator public al Județului Alba, Alexandru PAL - manager al 

Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, Paul Marius HAŢEGAN - şef serviciu - Serviciul administrativ, 

George Daniel ŞINCA - consilier - Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Cornelia Carmen 

MĂDĂRAŞ - consilier – Compartimentul relaţii internaţionale şi comunicare. 

Art. 2.  Se aprobă transportul, în perioada 20-26 iunie 2018, a  Ansamblului Folcloric al Judeţului Alba, 

pentru a participa la ediţia din 2018 a Serbărilor Consulare de la Lyon, Franța, cu autocarul  AB-22-CJA, condus 

de domnii Nicolae Alin DREGHICIU, referent - Serviciul administrativ şi Daniel Nechifor DAVID, şofer - 

Serviciul administrativ din cadrul Consiliului Judeţean Alba. 

Art. 3. Deplasarea reprezentanţilor Judeţului Alba în Franţa se va face cu avionul şi cu autoturismul Dacia 

Duster având numărul de înmatriculare AB-11-WAB, condus de domnul Ionuţ PETRIC şi cu autoturismul 

Dacia Duster având numărul de înmatriculare AB-09-CKC. 

Art. 4. Cheltuielile aferente participării la ediţia din 2018 a Serbărilor Consulare de la Lyon, Franța, vor fi 

suportate din bugetul propriu al Judeţului Alba pentru anul 2018, în cuantumurile stabilite prin Hotărârea nr. 

133/2004 a Consiliului Judeţean Alba adoptată în aplicarea Hotărârii Guvernului României  nr. 518/1995, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

Art. 5. Preşedintele Consiliului Judeţean  Alba  prin intermediul Direcției dezvoltare și bugete și 

Compartimentului relaţii internaţionale şi comunicare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

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, persoanelor nominalizate, Direcției juridică şi relații publice, Direcției 

dezvoltare și bugete, Compartimentului relaţii internaţionale şi comunicare şi Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

Nr. 156 

Alba Iulia, 13 iunie 2018  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea trecerii unui bun imobil situat administrativ în municipiul Aiud din domeniul public al 

Județului Alba și din administrarea Consiliului Județean Alba  

în domeniul public al Municipiului Aiud și în administrarea Consiliului Local  

al Municipiului Aiud 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 13 iunie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii unui bun imobil situat administrativ în municipiul Aiud 

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

municipiului Aiud și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Aiud; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii unui bun imobil situat 

administrativ în municipiul Aiud din domeniul public al Județului Alba și din administrarea Consiliului Județean 

Alba în domeniul public al municipiului Aiud și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Aiud; 

- raportul de specialitate nr. 11495/11 iunie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii  Consiliului Local al Municipiului Aiud nr. 148/11 iunie 

2018 privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru transmiterea unui imobil din 

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

Municipiului Aiud și în administrarea Consiliului Local a Municipiului Aiud,  a imobilului teren înscris în CF 

nr.74350 Aiud cu nr. top./cad. 74350, reprezentând curți construcții în suprafață de 5668 mp. 

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

şi completările ulterioare;  

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

şi completările ulterioare;  

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

orașelor și comunelor din Județul Alba; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public al Județului Alba și din administrarea Consiliului Județean 

Alba în domeniul public al Municipiului Aiud și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Aiud a 

bunului imobil situat administrativ în municipiul Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 13, județul Alba, înscris în CF 

74350 Aiud, cu nr. cadastral 74350 și 74350-C1, în suprafață de 5668 mp, având datele de identificare prevăzute 

în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă radierea imobilului identificat la art. 1 din Inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al Județului Alba. 

Art. 3. Predarea-preluarea bunului imobil, menţionat la art. 1, se face pe bază de protocol încheiat între 

cele două unități administrativ teritoriale. 

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi Direcţia de 

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

prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului 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, 

Consiliului Local al Municipiului Aiud, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridică și relații 

publice, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Județean Alba. 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

Nr. 157 

Alba Iulia, 13 iunie 2018 
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Anexa la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 157/13 iunie 2018   

 

 

       Datele de identificare  

             ale bunului imobil care trece din domeniul public al Județului Alba și din administrarea Consiliului Județean Alba  

în domeniul public al Municipiului Aiud și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Aiud 

 

Denumirea 

Bunului 
Elementele de identificare 

Anul dobândirii 

sau, după caz, al 

dării în folosinţă 

Valoarea de 

inventar 

-lei- 

2 3 4 5 

Imobil Canton Aiud și teren 

aferent  

Imobil situat administrativ în municipiul Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 13 județul Alba 

compus din: 

- clădire (birouri), regim P, suprafață construită, din acte 164 mp,  măsurat163 mp; 

- teren cu categoria de folosință curți construcții, intravilan - înscris în CF 74350 Aiud, cu 

nr. cadastral 74350, nr. topo. 74350 în suprafață de 5.668 mp. 

 

 Vecinătăţi: 

Est – drum 

Nord – S.C. Remat  S.A. 

Vest – drum 

Sud - str. Tribun Tudoran 

1968  

 

150.242,94  

361.817,33  

 

 

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

 

   Preşedinte:     Secretar:      Membri: 

   Ion DUMITREL     Vasile BUMBU     Voichița Maria COMAN  

                 Marian Florin AITAI  

                 Ioan BODEA  

               Liliana NEGRUȚ 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind încetarea de drept a raportului de serviciu, al domnului Sorin Valerian CHIRILĂ - 

director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 13 iunie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind încetarea de drept a raportului de serviciu, al domnului Sorin Valerian 

CHIRILĂ - director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind încetarea de drept a raportului de serviciu, al 

domnului Sorin Valerian CHIRILĂ - director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 11616 din 12 iunie 2018 al Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- cererea domnului Sorin Valerian CHIRILĂ nr. 6871/8 iunie 2018, înregistrată la registratura Consiliului 

Județean Alba cu nr. 11426/11 iunie 2018 

Luând în considerare prevederile : 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 157 din 28 iunie 2005 privind numirea domnului Chirilă Sorin 

- Valerian în funcţia publică de director executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba; 

- Regulamentului de organizare și funcționare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba (art. 12 alin. 3) aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 126 din 8 mai 2018 privind 

aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

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

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

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. a și alin. 2 lit. e, art. 104 alin. 1 lit. b și alin. 3  lit. c din Legea nr. 215/2001 a 

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

- art. 97 lit. a, art. 98 alin. 1 lit. d, art. 98 alin. 2 și art. 106 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 53 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor 

publice de asistenţă socială și a structurii orientative de personal; 

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 conformitate cu prevederile art. 98 alin. 2 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se constată încetarea de drept a raportului de 

serviciu al domnului Sorin Valerian CHIRILĂ, având funcţia publică de conducere - director general al Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, pentru cazul prevăzut la art. 98 alin. 1 lit. d din Legea 

nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca 

urmare a îndeplinirii de către funcţionarul public a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de 

cotizare pentru pensionare. 

Art. 2. Se respinge ca fiind nefondată cererea formulată de domnul Sorin Valerian CHIRILĂ, înregistrată 

la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 11426/11 iunie 2018, prin care solicită menținerea în activitate și 

după vârsta de 65 de ani, fără un cumul între pensie și salariu, întrucât cadrul legislativ actual nu permite 

menţinerea în activitate a funcţionarilor publici care au îndeplinit condiţiile de vârstă standard şi stagiul minim de 

cotizare pentru pensionare. 
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Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în condiţiile şi  în termenele prevăzute de Legea nr. 554/2004 

a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.  

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, 

domnului Sorin Valerian CHIRILĂ, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei juridică şi relaţii publice, 

Direcţiei 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. 158 

Alba Iulia, 13 iunie 2018 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind exercitarea atribuţiilor directorului general  

al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 13 iunie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind exercitarea atribuţiilor directorului general al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind exercitarea atribuţiilor directorului general al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 11739 din 13 iunie 2018 al Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului județean Alba; 

- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 158 din 13 iunie 2018 privind încetarea de drept a raportului 

de serviciu, al domnului Sorin Valerian CHIRILĂ, director general al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Alba.  

Luând în considerare prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 126 din 8 mai 

2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentului de organizare și funcționare ale 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

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

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

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. a și alin. 2 lit. e, art. 104 alin. 1 lit. b și alin. 3  lit. c din Legea nr. 215/2001 a 

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

- art. 45 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor 

publice de asistenţă socială și a structurii orientative de personal; 

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. Începând cu data de 13 iunie 2018, domnul  Frăcea Valentin - având funcţia publică de conducere 

– director general adjunct, exercită cu caracter temporar atribuţiile directorului general al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Alba,  până la  obținerea avizului Agenției Naționale a Funcționarilor 

Publici, pentru exercitarea cu caracter temporar a acestei funcții publice de conducere, în conformitate cu 

prevederile art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată cu modificările și 

completările ulterioare. 

Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în condiţiile şi  în termenele prevăzute de Legea nr. 554/2004 

a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.  

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

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

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba,  domnului Frăcea Valentin,  Președintelui 

Consiliului Județean Alba, Direcţiei juridică şi relaţii publice, Direcţiei 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. 159 

Alba Iulia, 13 iunie 2018 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statului de funcţii al  

Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba 

 

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

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Direcţiei Publice Comunitare 

de Evidenţă a Persoanelor Alba; 

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

Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba; 

- raportul de specialitate nr. 10712 din 30 mai 2018 al Biroului resurse umane din aparatul de specialitate 

al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea nr. 3249 din 24 mai 2018 a Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba, 

înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 10360 din 24 mai 2018; 

Ţinând cont de avizul  nr. 4421446/16.06.2018 al Direcţiei pentru  Evidenţa Persoanelor şi Administrarea 

Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, înregistrat la registratura Consiliului Judeţean Alba cu 

nr. 12805/28.06.2018. 

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

ordine publică; 

Având în vedere prevederile: 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a 

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

Art. 2. Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 62/28 martie 2018 își încetează 

aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane din aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Alba și directorul executiv al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a 

Persoanelor Alba vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba, Direcţiei 

juridică şi relații publice şi Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                      p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Liliana NEGRUȚ 

 

 

 

 

 

 

Nr. 160 

Alba Iulia, 28 iunie 2018 
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Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 160/28 iunie 2018        

 

STAT DE FUNCȚII 

al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba 

 

        

Nr.crt. Denumirea funcţiei Clasa Gradul 

profesional 

Numărul de 

posturi 

1. Director executiv   1 

           

Biroul Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă 

2. Şef birou   1 

1. Compartiment Regim Evidenţa Persoanelor 

3. Consilier juridic I Asistent 1 

2. Ghişeu Unic 

4. Inspector I Superior 1 

3. Compartiment Informatică 

5. Consilier I Superior 1 

4. Compartiment Îndrumare şi Control 

6. Inspector I Superior 1 

5. Compartiment Stare Civilă 

7. Consilier I Superior 1 

8-10. Inspector I Superior 3 

11. Inspector I Asistent 1 

           

Compartiment Juridic, Achiziţii şi Relaţii Publice 

12 Consilier juridic I Superior 1 

13. Consilier  I Debutant 1 

14. Inspector I Asistent 1 

          

Compartiment Resurse Umane 

15. Consilier I Superior 1 

           

Compartiment Financiar Contabil 

16. Consilier I Principal 1 

17. Inspector I Principal 1 

          

Biroul Admnistrativ şi Asigurare Tehnico Materială 

18. Şef birou    1 

1. Compartiment Gestiune şi Asigurare Tehnico Materială 

19. Consilier gradul IA   1 

20. Arhivar treapta IA    1 

21. Curier   1 

2. Compartiment Administrare Întreţinere 

22. Muncitor calificat treapta I   1 

23. Îngrijitor    1 

24-25. Şofer treapta I   2 

                                 TOTAL 25 

                                 

                      CONTRASEMNEAZĂ 

                 PREŞEDINTE,                            p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                    Liliana NEGRUȚ 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statului de funcții  

al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba 

 

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

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Centrului de Cultură „Augustin 

Bena” Alba; 

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

Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba; 

- raportul de specialitate nr. 12076 din 18 iunie 2018 al Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea nr. 1332 din 15 iunie 2018 a Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, înregistrată sub nr. 

12004 din 15 iunie 2018 la registratura Consiliului Județean Alba. 

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

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

Având în vedere prevederile:  

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 6 alin. 1 din O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii 

aşezămintelor culturale, cu modificările si completările ulterioare; 

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

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat 

prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcții al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, urmând 

să aibă structura prevăzută în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Anexa nr. 5 a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 76 din 28 martie 2018, cu modificările și 

completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a Managerului Centrului de Cultură „Augustin Bena” 

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 Judeţului Alba, 

Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, Administratorului public al judeţului Alba, Direcţiei juridică şi relații 

publice, Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                      p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Liliana NEGRUȚ 

 

 

 

 

 

 

Nr. 161 

Alba Iulia, 28 iunie 2018 
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Anexa la Hotărârea 

 Consiliului Judeţean Alba nr. 161/28 iunie 2018 

 

 

STAT DE FUNCŢII 

AL CENTRULUI DE CULTURĂ „AUGUSTIN BENA” ALBA 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea funcţiei Nivelul 

studiilor 

Număr 

posturi 

1 Contabil şef gradul II S 1 

COMPARTIMENTUL  ADMINISTRATIV 

2 Referent de specialitate gradul II S 1 

3 Şofer I  M 1 

4 Muncitor calificat  1 

5-6 Îngrijitor   2 

COMPARTIMENTUL  FINANCIAR- CONTABIL 

7 Economist gradul IA S 1 

8 Referent treapta I M 1 

9 Referent gradul I A S 1 

SERVICIUL ŞCOALA DE ARTE ŞI MESTEŞUGURI „AUGUSTIN BENA” 

10 Şef serviciu gradul I S 1 

11-12 Instructor treapta II M 2 

13-14 Instructor treapta II (2 cu ½ normă)       M 1 

15 Butafor treapta II  1 

16-19 Expert gradul I S 4 

20 Expert gradul II (1 cu ½ normă) S 0,5 

21-22 Expert gradul II S 2 

23 Instructor treapta III M 1 

COMPARTIMENTUL PROMOVARE ŞI VALORIFICARE 

A PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR CULTURAL-ARTISTICE 

24 Referent treapta IA  M 1 

25 Referent gradul IA S 1 

26 Referent gradul I S 1 

27 Grafician gradul I S 1 

28 Operator sunet gradul I S 1 

SERVICIUL ANSAMBLUL FOLCLORIC 

„AUGUSTIN BENA” AL JUDEŢULUI ALBA 

29 Şef serviciu gradul I S 1 

30-31 Solist instrumentist treapta I M 2 

32-34 Artist instrumentist gradul IA S 3 

35 Artist instrumentist gradul IA - acordeon S 1 

36 Artist instrumentist gradul IA - braci S 1 

37-38 Artist instrumentist gradul I S 2 

39 Solist vocal gradul IA S 1 

40-44 Solist vocal treapta I M 5 

45 Consultant artistic gradul IA S 1 

46 Producător delegat gradul I S 1 

COMPARTIMENTUL ORCHESTRA DE CAMERĂ 

„AUGUSTIN BENA” A JUDEŢULUI ALBA 

47 Concert maestru gradul IA S 1 

48 Solist instrumentist treapta III M 1 

49-50 Artist instrumentist gradul II S 2 

SERVICIUL FANFARA „AUGUSTIN BENA” A JUDEŢULUI ALBA 

51 Şef serviciu gradul I S 1 

52-56 Instrumentist treapta I (5 cu ½ normă) M 2,5 

57 Instrumentist treapta III (1 cu ½ normă) M 0,5 
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58-61 Artist instrumentist gradul IA (4cu ½ normă) S 2 

62 Artist instrumentist gradul IA (1cu ½ normă) - trompetă S 0,5 

63 Artist instrumentist gradul I (1 cu ½ normă) S 0,5 

64 Artist instrumentist gradul II (1cu ½ normă) S 0,5 

TOTAL 56 

                                 

                      CONTRASEMNEAZĂ 

                 PREŞEDINTE,                         p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Liliana NEGRUȚ 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcţii  

ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 

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

Luând în dezbatere: 

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

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

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

funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

- raportul de specialitate nr. 12155 din 18 iunie 2018 al Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea nr. 8842 din 14 iunie 2018 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia înregistrată la registratura 

Consiliului Judeţean Alba cu nr. 12052 din 18 iunie 2018; 

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

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

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. a şi 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

-  Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

atribuţii şi competente exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobate 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, conform anexei 

nr. 1- parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, conform 

anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 7 din 25 ianuarie 2018 și Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 365 din 14 decembrie 2017 îşi încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri. 

Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi al Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 

va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

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

Președintelui Consiliului Județean Alba, Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcţiei juridică şi relaţii 

publice şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Liliana NEGRUȚ 

Nr. 162 

Alba Iulia, 28 iunie 2018 

 

NOTA: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 162/28 iunie 2018 sunt publicate și pot 

fi consultate pe pagina de internet www.cjalba.ro  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statului de funcţii al 

 Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud 

 

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

Luând în dezbatere: 

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

Aiud; 

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

Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud; 

- raportul de specialitate nr. 12156 din 18 iunie 2018 al Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea nr. 1693 din 14 iunie 2018 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, înregistrată cu nr. 12019 din 

15 iunie 2018 la registratura Consiliului Judeţean Alba. 

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

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

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. a şi 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

- Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

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

Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobate 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, conform 

anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 142/31 mai 2018 îşi încetează aplicabilitatea la data 

intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

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

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

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, Direcţiei juridică şi relaţii publice 

şi Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Liliana NEGRUȚ 

 

 

 

Nr. 163 

Alba Iulia, 28 iunie 2018 
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Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Judeţean Alba nr. 163/28 iunie 2018 

 

STAT  DE  FUNCŢII 

AL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea funcţiei 

  

Nivel 

studii 

Specialitatea 

  

Număr 

posturi  

 

 

COMITET DIRECTOR 

1 Manager grad II S 

 

1 

2 Director medical  S 

 

1 

3 Director financiar contabil grad II S Economist 1 

Total 3 

SECŢIA PNEUMOLOGIE I    33 paturi 

4 Medic şef secție  S Pneumologie 1 

5-6 Medic primar S Pneumologie 2 

7-13 Asistent medical principal PL Medicină generală 7 

14 Asistent medical debutant PL Medicină generală 1 

15-18 Infirmieră, agent DDD G Infirmier 4 

19-23 Îngrijitor curăţenie, brancardier  G Îngrijitor curăţenie 5 

SECŢIA PNEUMOLOGIE I  - Compartiment TBC   23 paturi 

24 Medic specialist S Pneumologie 1 

25 Asistent medical principal-şef PL Medicină generală 1 

26-28 Asistent medical principal PL Medicină generală 3 

29 Asistent medical PL Medicină generală 1 

30 Asistent medical  PL Medicină generală 1 

31-33 Infirmieră, agent DDD G Infirmier 3 

34 Îngrijitor curăţenie, brancardier  G Îngrijitor curăţenie 1 

Total 31 

SECŢIA PNEUMOLOGIE II   60 paturi 

35 Medic şef secție  S Pneumologie 1 

36 Medic primar S Pneumologie 1 

37-38 Medic specialist S Pneumologie 2 

39 Asistent medical principal-şef PL Medicină generală 1 

40-45 Asistent medical principal PL Medicină generală 6 

46 Asistent medical principal S Medicină generală 1 

47 Asistent medical principal S Medicină generală 1 

48-51 Asistent medical PL Medicină generală 4 

52 Asistent medical debutant PL Medicină generală 1 

53-59 Infirmieră, agent DDD G Infirmier 7 

60-65 Îngrijitor curăţenie, brancardier  G Îngrijitor curăţenie 6 

 Total 31 

FARMACIA 

66 Farmacist şef secție  S Farmacie 1 

67 Asistent medical principal PL Farmacie 1 

68 Asistent medical PL Farmacie 1 

69 Îngrijitor curăţenie G Îngrijitor curăţenie 1 

 Total 4 

LABORATOR ANALIZE MEDICALE + Comp. BK 

70 Medic şef  laborator  S Laborator 1 

71 Medic specialist S Laborator 1 

72 Biolog/biochimist S Biolog/biochimist 1 

73-74 Asistent medical principal PL Laborator 2 

75 Îngrijitor curăţenie  G Îngrijitor curăţenie 1 

 Total 6 
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LABORATOR RADIOLOGIE-IMAGISTICĂ MEDICALĂ 

76 Medic specialist S Radiologie 1 

77 Asistent medical principal PL Radiologie 1 

Total 2 

LABORATOR EXPLORĂRI FUNCIONALE + Comp. ENDOSCOPIE BRONŞICĂ 

78-79 Medic specialist S Pneumologie 2 

80 Asistent medical principal PL Medicină generală 1 

 Total 3 

DISPENSAR TBC 

81 Medic primar S Pneumologie 1 

82 Asistent medical principal PL Medicină generală 1 

83 Asistent medical principal PL Radiologie 1 

84 Asistent medical  PL Medicină generală 1 

85 Îngrijitor curăţenie G Îngrijitor curăţenie 1 

Total 5 

STATISTICĂ MEDICALA 

86 Registrator medical  M   1 

 Total 1 

COMPARTIMENTUL DE PREVENIRE A INFECŢIILOR ASOCIATE ASISTENŢEI 

MEDICALE (Ord. 1101/2016) 

87 Medic specialist S Epidemiologie 1 

88 Asistent medical principal PL Epidemiologie 1 

89 Infirmieră, agent DDD G Agent DDD 1 

 Total 3 

CAPELA 

90 Preot gradul II S Preot 1 

 Total 1 

SPĂLĂTORIE 

91 Spălătoreasă cu gestiune M;G Spălătoreasă 1 

92 Spălătoreasă M;G Spălătoreasă 1 

Total 2 

GARDEROBĂ 

93 Garderobier M;G Garderobier 1 

Total 1 

APARAT FUNCŢIONAL 

MANAGEMENTUL CALITĂŢII SERVICIILOR MEDICALE 

94 Medic specialist S   1 

95 Consilier Juridic debutant S  Jurist 1 

96 Inspector de specialitate debutant S  Economist 1 

97 Asistent medical principal PL Medicină generală 1 

 Total 4 

FINANCIAR CONTABILITATE 

98-100 Inspector de specialitate gradul IA S Economist 3 

ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTARE 

101 Inspector de specialitate gradul I S Economist 1 

Total 4 

BIROU RESURSE UMANE - SERVICII INTERNE 

102 Şef birou  S Economist 1 

103 Inspector de specialitate gradul II S Economist 1 

104 Inspector de specialitate gradul IA S Economist 1 

JURIDIC 

105 Consilier juridic gradul II S Jurist 1 

SERVICII INTERNE (secretariat-registratură, arhivă) 

106 Referent I M Referent 1 

107 Arhivar I   M Arhivar 1 

Total 6 

SERVICIUL ADMINISTRATIV 
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108 Şef serviciu  S Inginer 1 

APROVIZIONARE 

109 Referent  I M Merceolog   1 

110 Magaziner M   1 

COMPARTIMENT  SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA MUNCII, SITUAȚII DE URGENȚĂ, 

PROTECȚIE CIVILĂ 

111 Inspector de specialitate gradul IA S Inginer 1 

TEHNIC 

112 Subinginer gradul IA SSD Subinginer 1 

COMPARTIMENT INFORMATICĂ 

113 Inspector de specialitate gradul II S Informatică 1 

 Total 6 

DESERVIRE GENERALĂ 

114 Portar,  paznic G Agent pază și ordine 1 

Total 1 

MUNCITORI ÎNTREȚINERE CLĂDIRI ŞI INSTALAȚII 

115 Muncitor calificat III   Instalator 1 

116 Muncitor calificat II   Electrician 1 

Total 2 

MUNCITORI DESERVIRE POSTURI FIXE 

 Centrala termică 

117-118 Muncitor calificat II   Fochist 2 

119 Muncitor calificat  III   Fochist 1 

Centrala telefonică 

120-121 Muncitor calificat IV   Telefonist 2 

Confecţionare, reparare și întreținere inventar moale 

122 Muncitor calificat  III   Croitor 1 

Aprovizionare, depozitare, manipulare bunuri 

123 Muncitor necalificat I   Manipulant bunuri 1 

Spaţii verzi 

124 Muncitor calificat  II   Horticultor 1 

125 Muncitor necalificat  I     1 

Frizeria 

126 Muncitor calificat  IV   Frizer 1 

Conducere auto 

127 Şofer  II   Şofer 1 

Total 11 

BUCĂTĂRIE 

128-130 Muncitor calificat   III   Bucătar 3 

Total 3 

TOTAL POSTURI 130 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                           p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                    Liliana NEGRUȚ 

 
 

  



 

23 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul  

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV 

din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

 

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

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru  personalul contractual din cadrul 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din 

Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru  personalul 

contractual din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII 

cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- raportul de specialitate nr. 12140 din 18 iunie 2018 comun, al Direcției dezvoltare și bugete și Biroului 

resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- adresa nr. 8749 din 13 iunie 2018 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, înregistrată cu nr. 11747 

din 13 iunie 2018 la registratura Consiliului Judeţean Alba. 

Luând în considerare minuta nr. 11329 din 7 iunie 2018 privind consultarea organizației sindicale 

reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților, organizată pentru stabilirea salariilor 

de bază ale personalului contractual din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, care ocupă funcţii 

prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

Având în vedere prevederile: 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- art. 11 alin. 1, art. 11 alin. 2 și art. 38 alin. 3 lit. e din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit 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 stabilesc, începând cu luna iunie 2018, salariile de bază pentru personalul contractual din cadrul 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, care ocupă funcții prevăzute în „Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor 

publice din administrația locală” din anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV, ale Legii nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei - 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. (1) În salariile de bază prevăzute în anexă pentru funcţiile de conducere este inclusă gradaţia 

aferentă tranşei de vechime în muncă, la nivel maxim. 

 (2) Salariile de bază prevăzute în anexă pentru funcțiile de execuție sunt la gradaţia 0. Salariile de 

bază pentru funcțiile de execuție la gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0, 

potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,  

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

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

Președintelui Consiliului Județean Alba, Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcției juridică și relații 

publice, Direcției dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Liliana NEGRUȚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 164 

Alba Iulia, 28 iunie 2018 
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Anexa  la Hotărârea  

Consiliului  Județean Alba nr. 164/28 iunie 2018 

 

SALARIZAREA 

        personalului contractual din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, care ocupă funcţii 

prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare 

 

1.) Funcții de conducere 

Nr. 

crt. 
Funcţia  

Nivelul 

studiilor 
Salariile de bază 

1 Şef serviciu, şef secţie                                       S 7987 

2 
Şef birou, şef atelier, şef laborator, 

şef oficiu              
S 7417 

 

NOTĂ: Salariile de bază prevăzute pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de vechime în muncă la 

nivel maxim 

 

2.) Funcţii de execuţie pe grade și trepte profesionale 

 

Nr. 

crt. 
Funcţia  

Nivelul 

studiilor 
Gradul 

Salariile de 

bază 

Gradația 0 

1 Auditor 

S gradul I A 5036 

S gradul I 4535 

S gradul II 4034 

2 

Consilier, expert, inspector de 

specialitate, revizor contabil, 

arhitect, referent de 

specialitate, inspector casier 

S gradul I A 4579 

S gradul I 4123 

S gradul II 3667 

S debutant 3192 

3 Consilier juridic 

S gradul I A 4579 

S gradul I 4123 

S gradul II 3667 

S debutant 3192 

4 

Tehnician-economist, secretar 

superior, interpret relaţii, 

interpret profesional, 

conductor arhitect, inspector, 

referent, subinginer, arhivist                                           

SSD gradul I A 3914 

SSD gradul I 3553 

SSD gradul II 3173 

SSD debutant 2793 

5 
Referent, inspector, arhivar, 

referent casier 

M IA 2850 

M I 2698 

M II 2565 

M debutant 2394 

6 Agent agricol 

M I 2698 

M;G II 2565 

M;G debutant 2394 

7 
Stenodactilograf, secretar-

dactilograf, dactilograf 

M IA 2774 

M;G I 2603 

M;G debutant 2432 

8 Secretar 
M;G 

 
2603 

M;G debutant 2432 
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9 Administrator 
M I 2774 

M II 2603 

10 Şef depozit 
M I 3040 

M II 2774 

11 Casier, magaziner 
M;G 

 
2774 

M;G debutant 2603 

12 Şef formaţie pază/pompieri M;G 
 

2603 

13 

Portar, paznic, pompier, 

guard, bufetier, manipulant 

bunuri, curier 

M;G 
 

2432 

14 Bucătar, lenjereasă M;G 
 

2432 

15 Îngrijitor  
M;G 

 
2432 

M;G debutant 1900 

16 Maistru 
M;G I 3040 

M;G II 2774 

17 Şofer  
M;G I 2774 

M;G II 2432 

18 Muncitor calificat 

M;G I 2774 

M;G II 2603 

M;G III 2432 

M;G IV 2280 

19 Muncitor necalificat 

M;G I 2147 

M;G 
II - fără 

sporuri 
1900 

 

NOTĂ: Salariile de bază prevăzute la pct. 2.) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se 

determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 153/2017, 

cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                    Liliana NEGRUȚ 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Spitalul de Pneumoftiziologie 

Aiud, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare 

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

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Spitalul 

de Pneumoftiziologie Aiud, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul 

contractual din cadrul Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. 

A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- raportul de specialitate nr. 12153 din 18 iunie 2018 comun, al Direcției dezvoltare și bugete și Biroului 

resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- adresa nr. 1682 din 13 iunie 2018 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, înregistrată cu nr. 11818 din 

13 iunie 2018 la registratura Consiliului Judeţean Alba. 

 Luând în considerare minuta nr. 11329 din 7 iunie 2018 privind consultarea organizației sindicale 

reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților, organizată pentru stabilirea salariilor 

de bază ale personalului contractual din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, care ocupă funcţii prevăzute 

în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

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

Având în vedere prevederile: 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- art. 11 alin. 1, art. 11 alin. 2 și art. 38 alin. 3 lit. e din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri 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 stabilesc, începând cu luna iunie 2018, salariile de bază pentru personalul contractual din cadrul 

Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, care ocupă funcții prevăzute în „Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor 

publice din administrația locală” din anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV, ale Legii nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei - 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. (1) În salariile de bază prevăzute în anexă pentru funcţiile de conducere este inclusă gradaţia 

aferentă tranşei de vechime în muncă, la nivel maxim. 

 (2) Salariile de bază prevăzute în anexă pentru funcțiile de execuție sunt la gradaţia 0. Salariile de 

bază pentru funcțiile de execuție la gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0, 

potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

          Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Președintelui Consiliului Județean Alba, Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, Direcției juridică și relații publice, 

Direcției dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba. 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                Liliana NEGRUȚ 

Nr. 165 

Alba Iulia, 28 iunie 2018  
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Anexa  la Hotărârea  

Consiliului  Județean Alba nr. 165/28 iunie 2018 

 

SALARIZAREA 

personalului contractual din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud 

care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare 

 

1.) Funcții de conducere 

Nr. 

crt. 
Funcţia  

Nivelul 

studiilor 

Salarii de 

bază 

1 Şef serviciu, şef secţie                                       S 5265 

2 
Şef birou, şef atelier, şef laborator, şef 

oficiu              
S 4324 

    

NOTĂ: Salariile de bază prevăzute pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de vechime în muncă la 

nivel maxim 

 

 

2.) Funcţii de execuţie pe grade și trepte profesionale 

 

Nr. 

crt. 
Funcţia  

Nivelul 

studiilor 
Gradul 

Salarii de 

bază 

Gradația 0 

1 Auditor 

S gradul I A 3697 

S gradul I 3033 

S gradul II 2486 

2 

Consilier, expert, inspector de 

specialitate, revizor contabil, 

arhitect, referent de 

specialitate, inspector casier 

S gradul I A 3534 

S gradul I 2897 

S gradul II 2387 

S debutant 2094 

3 Consilier juridic 

S gradul I A 3534    

S gradul I 2897 

S gradul II 2284 

S debutant 2094 

4 

Tehnician-economist, secretar 

superior, interpret relaţii, 

interpret profesional, 

conductor arhitect, inspector, 

referent, subinginer, arhivist 

SSD gradul I A 2720 

SSD gradul I 2178 

SSD gradul II 1960 

SSD debutant 1925 

5 
Referent, inspector, arhivar, 

referent casier 

M IA 2178 

M I 2108 

M II 1960 

M debutant 1892 

6 Agent agricol 

M I 2108 

M;G II 1960 

M;G debutant 1892 

7 
Stenodactilograf, secretar-

dactilograf, dactilograf 

M IA 2387 

M;G I 2132 

M;G debutant 1892 

8 Secretar M;G 
 

1950 
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M;G debutant 1892 

9 Administrator 
M I 2387 

M II 2182 

10 Şef depozit 
M I 2387 

M II 2182 

11 Casier, magaziner 
M;G 

 
2132 

M;G debutant 1950 

12 Şef formaţie pază/pompieri M;G 
 

2182 

13 

Portar, paznic, pompier, 

guard, bufetier, manipulant 

bunuri, curier 

M;G 
 

1725 

14 Bucătar, lenjereasă M;G 
 

1725 

15 Îngrijitor 

M;G 
 

1725 

M;G debutant 
1346 

 

16 Maistru 
M;G I 2132 

M;G II 1950 

17 Şofer 
M;G I 2310 

M;G II 2224 

18 Muncitor calificat 

M;G I 1888 

M;G II 1810 

M;G III 1725 

M;G IV 1680 

19 Muncitor necalificat 

M;G I 1563 

M;G 
II - fără 

sporuri 1375 

 

NOTĂ: Salariile de bază prevăzute la pct. 2.) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 

se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 

153/2017, cu modificările și completările ulterioare. 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                      Liliana NEGRUȚ 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacantă - director general al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba  

de către domnul Valentin - Ioan FRĂCEA 

 

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

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacantă - 

director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba de către domnul Valentin- 

Ioan FRĂCEA; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice 

de conducere vacantă - director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba de 

către domnul Valentin- Ioan FRĂCEA; 

- raportul de specialitate nr. 12185 din 19 iunie 2018 al Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare avizul nr. 34562/2018 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici înregistrat la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 12886/28.06.2018, pentru exercitarea cu caracter temporar a funcţiei 

publice de conducere de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba de 

către domnul Valentin- Ioan FRĂCEA. 

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

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

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. a şi art. 91 alin. 2 lit. e din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 92 alin. 1 și alin. 2 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Regulamentului - cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială și 

protecția copilului, aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și 

completările ulterioare, 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. Începând cu data de 1 iulie 2018 domnul Valentin - Ioan FRĂCEA - director general adjunct în 

cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, exercită cu caracter temporar prin 

promovare temporară, funcţia publică de conducere - director general al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Alba, până la ocuparea funcției publice prin concurs, dar nu mai mult de 6 luni, respectiv 31 

decembrie 2018. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va efectua toate demersurile necesare în vederea stabilirii 

drepturilor de natură salarială și a atribuțiilor de serviciu ale domnului Valentin- Ioan FRĂCEA, pe perioada 

exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere - director general al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Alba.  

Art. 3. Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 159/13 iunie 2018 își încetează aplicabilitatea 

la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

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

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

Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, 

domnului Valentin- Ioan FRĂCEA, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei juridică şi relaţii publice, 

Direcției dezvoltare și bugete, Compartimentului unități de asistență medicală, socială, învățământ special şi 

Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                      p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                Liliana NEGRUȚ 

 

Nr. 166 

Alba Iulia, 28 iunie 2018  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statului de funcţii  

al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

 

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

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

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

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 12229/19 iunie 2018 al Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea nr. 7227/19 iunie 2018 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 12186/19 iunie 2018; 

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

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

Având în vedere prevederile: 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 64 alin. 2 și art. 68 alin 2 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 113 alin. 5 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 31 alin. 2 și art. 31 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 8 alin. 1 din Regulamentul - cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență 

socială și protecția copilului, aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 

organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

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

Art. 2. Anexa 2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 126 din 8 mai 2018 îşi încetează aplicabilitatea 

la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

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

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba (care exercită temporar atribuțiile acestei funcții publice de conducere) va duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, 

Direcţiei juridică şi relaţii publice, Direcției dezvoltare și bugete, Compartimentului unități de asistență medicală, 

socială, învățământ special şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba. 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Liliana NEGRUȚ 

 

 

 

Nr. 167 

Alba Iulia, 28 iunie 2018 
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Anexa la Hotărârea  

Consiliului Judeţean Alba nr. 167 din 28 iunie 2018   

 

STAT DE FUNCȚII 

AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

ȘI PROTECȚIA COPILULUI ALBA 

     

Nr.Crt Denumirea funcţiei 
Clasa/      

Studii 
Gradul 

Număr de 

posturi 

Aparatul Direcției 

1* director general - gradul II I   1 

2* director general adjunct - gradul II I   4 

Compartimentul audit 

3** auditor I superior 2 

Biroul adopţii şi postadopţii 

4* şef birou - gradul II I   1 

5** consilier I superior 3 

6** consilier I principal 2 

Serviciul juridic şi contencios 

7* şef serviciu - gradul II I   1 

8** consilier juridic I superior 4 

9** consilier juridic I asistent 1 

Compartimentul Secretariatul Comisiei pentru protecția copilului 

10** consilier juridic I superior 2 

Serviciul resurse umane şi gestiunea funcţiei publice 

11* şef serviciu - gradul II I   1 

12** consilier I superior 4 

13** consilier I principal 2 

14** referent  III superior 1 

Biroul sănătatea, securitatea muncii și PSI 

15 șef birou II S   1 

16 inspector de specialitate IA S   1 

17 inspector de specialitate I S   1 

18 inspector de specialitate debutant S   1 

19 psiholog practicant S   1 

20 subinginer IA SSD   1 

Serviciul monitorizare, analiză statistică, strategii, programe, proiecte şi ONG 

21* şef serviciu - gradul II I   1 

22** consilier I superior 5 

Compartimentul relaţii publice 

23** consilier I superior 1 

Compartimentul de coordonare a autorităților publice locale 

24** consilier I debutant 1 

Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap 

25* şef serviciu - gradul II I   1 

26** consilier I superior 5 

27** consilier I principal 2 

28** consilier I asistent 2 

29 medic specialist medicină internă S   0.25 

30 medic primar psihiatrie S   0.25 

31 medic primar neurologie S   0.25 

32 medic primar oftalmologie S   0.25 

33 medic primar expertiza capacității de muncă S   0.25 

34 medic specialist expertiza capacității de muncă S   0.25 

35 inspector de specialitate II S   0.5 
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Compartimentul  Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap 

36 medic specialist - Preşedinte Comisie S   1 

37** consilier I asistent 2 

Serviciul de evaluare complexă pentru copii 

38* șef serviciu - gradul II I   1 

39** consilier I superior 8 

40 consilier I asistent 1 

41 asistent social principal S   2 

42 inspector de specialitate IA S   0.5 

43 medic primar pediatrie S   1 

Serviciul de intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație,  

repatrieri, violență domestică și prevenirea marginalizării sociale 

44* șef serviciu - gradul II I   1 

45** consilier I superior 3 

46** consilier I principal 1 

47** consilier I asistent 1 

48 psiholog practicant S  1 

49 psiholog specialist S  1 

Serviciul management de caz pentru copii și  

managementul calității serviciilor de tip familial 

50* șef serviciu - gradul II I   1 

51** consilier I superior 14 

52** consilier I principal 2 

53** consilier I asistent 3 

54** consilier I debutant 1 

55 asistent social principal S  1 

Serviciul management de caz pentru copii și  

managementul calității serviciilor de tip rezidențial 

56* şef serviciu - gradul II I   1 

57** consilier I superior 9 

58** consilier I asistent 1 

Serviciul management de caz pentru persoane adulte 

 cu dizabilități și monitorizare servicii sociale 

59* șef serviciu - gradul II I   1 

60** consilier I superior 7 

61** consilier I asistent 1 

62** consilier I debutant 2 

63 psiholog specialist S  1 

64 asistent social principal S   5 

65 asistent social specialist S   1 

66 asistent social specialist S   1 

67 asistent social practicant S   1 

Biroul intervenție în regim de urgența în domeniul asistenței sociale 

68* șef birou - gradul II I   1 

69** consilier I superior 1 

70** consilier I principal 2 

71** consilier I asistent 2 

Biroul evidență și plată beneficii de asistență socială 

72* şef birou - gradul II I   1 

73** consilier I superior 3 

74** consilier I principal 1 

75** consilier I asistent 1 

Serviciul financiar – contabil 

76* şef serviciu - gradul II I   1 

77** consilier I superior 4 
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78* referent III superior 3 

Serviciul achiziţii, patrimoniu, tehnic şi administrativ 

79* şef serviciu - gradul II I   1 

80** consilier I superior 4 

81** consilier I asistent 1 

82** consilier I debutant 1 

83** referent III superior 1 

84 referent IA M   1 

Compartimentul achiziții și contractare servicii sociale 

85** consilier I superior 1 

86** consilier I principal 2 

Serviciul întreținere și deservire 

87 șef serviciu gradul II S   1 

88 inspector de specialitate IA S   1 

89 şofer I G;M   5 

90 muncitor calificat I (întreţinere) G;M   3 

91 muncitor calificat III G   0.5 

92 îngrijitor G   3 

Compartiment asistenţă maternală 

93 asistenți maternali profesioniști M;G   103 

Compartimentul asistenți personali profesioniști 

94 asistenți personali profesioniști M;G   26 

Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Abrud 

95 șef centru  - gradul II S   1 

96 coordonator personal de specialitate gr. II PL;SSD;S   1 

97 medic S   2 

98 psiholog practicant S   1 

99 terapeut ocupaţional S   1 

100 terapeut ocupaţional debutant S   1 

101 fiziokinetoterapeut debutant S   1 

102 instructor de ergoterapie M;PL   1 

103 asistent social principal S   4 

104 asistent medical principal PL   6 

105 asistent medical PL   4 

106 masor principal M   3 

107 infirmier  G   46 

108 infirmier debutant G   9 

109 administrator I M   1 

110 magaziner  M   1 

111 inspector de specialitate I A S   2 

112 muncitor calificat I (mecanic) M; G   2 

113 muncitor calificat I (electrician) M; G   1 

114 muncitor calificat I (dulgher) M;G   1 

115 muncitor calificat I (tâmplar) M; G   1 

116 muncitor calificat I (întreţinere) M; G   1 

117 muncitor calificat I (bucătar)  M; G   2 

118 muncitor calificat I (lenjereasă) M;G   2 

119 muncitor calificat I (fochist) M;G   4 

120 muncitor calificat II (bucătar)  M; G   3 

121 muncitor calificat III (bucătar) M;G   1 

122 muncitor calificat IV (bucătar) M;G   1 

123 muncitor calificat IV (fochist) M;G   1 

124 spălătoreasă G   3 

125 paznic  M;G   5 

126 șofer  I G   2 
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Casa de tip familial nr. 15 Abrud 

127 educator principal M   5 

128 educator debutant M   1 

129 psiholog practicant S   0.5 

130 asistent social practicant S   0.5 

131 asistent medical PL   3 

132 asistent medical debutant PL   1 

Casa de tip familial nr. 2 Abrud 

133 educator principal M   4 

134 educator debutant M   1 

135 asistent medical debutant PL   1 

136 asistent medical PL   3 

137 psiholog practicant S   1 

138 asistent social principal S   1 

Casa de tip familial nr. 3 Abrud 

139 asistent social principal SSD;S   1 

140 educator principal M   4 

141 educator M   1 

142 educator debutant M   1 

143 asistent medical PL   2 

144 asistent medical debutant PL   1 

145 psiholg practicant S   1 

Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 15 Abrud 

146 asistent medical PL   1 

147 asistent social principal S   1 

148 educator principal M   2 

149 educator M   2 

150 infirmier debutant G   2 

Casa de tip familial nr. 6 Cîmpeni 

151 psiholog practicant S   0.5 

152 asistent social debutant S   0.5 

153 asistent medical PL   3 

154 asistent medical principal PL;SSD   1 

155 educator principal M   2 

156 educator M   2 

157 educator debutant M   1 

Locuința protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 14 Abrud 

158 educator principal M   5 

159 educator M   1 

160 infirmier G   1 

161 infirmier debutant G   1 

Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 6 Abrud 

162 educator principal M   5 

163 educator M   1 

164 infirmier debutant G   1 

165 infirmier G   1 

Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 7 Abrud 

166 asistent social principal S   1 

167 educator principal M   4 

168 educator debutant M   1 

Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 8 Abrud 

169 asistent social principal S   1 

170 educator principal M   4 

171 educator debutant M   1 

Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Baia de Arieş 

172 șef centru  - gradul II S   1 
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173 adjunct șef centru - gradul II S   1 

174 medic S   1 

175 kinetoterapeut debutant S   1 

176 terapeut ocupaţional S   1 

177 terapeut ocupaţional debutant S   1 

178 psiholog stagiar S   1 

179 asistent social principal S   1 

180 asistent social debutant S   1 

181 asistent medical PL;SSD   6 

182 asistent medical principal     1 

183 infirmier G   16 

184 infirmier debutant G   3 

185 muncitor calificat I (bucătar) G   4 

186 muncitor calificat IV (bucătar) G   1 

187 muncitor calificat I (întreținere) G;M   1 

188 muncitor calificat I (fochist) G;M   4 

189 muncitor calificat IV (fochist) G;M   1 

190 referent IA M   1 

191 magaziner  G;M   1 

192 îngrijitor G   2 

Centrul de tranzit Alba Iulia 

193 asistent social principal S   1 

194 psiholog practicant S   1 

195 terapeut ocupaţional debutant S   1 

196 educator M   1 

197 educator debutant M   1 

Centrul de primire în regim de urgenţă „Pinocchio” Alba Iulia 

198 asistent social principal S   1 

199 asistent medical principal PL   0.5 

200 asistent medical PL   0.5 

201 psiholog practicant S   1 

202 psiholog practicant S   0.5 

203 psihopedagog S   0.5 

204 educator principal M   3 

205 educator SSD   1 

206 educator M   2 

207 educator debutant M   1 

208 administrator I M   0.5 

Casa de tip familial nr. 9 Alba Iulia 

209 inspector de specialitate II S   1 

210 asistent medical PL   3 

211 asistent medical principal PL   0.5 

212 asistent medical debutant PL   0.5 

213 psihopedagog S   1 

214 psiholog stagiar S   1 

215 educator principal M   4 

216 educator M   3 

217 educator debutant M   1 

218 administrator I M   0.5 

Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 16 Alba Iulia 

219 educator principal M   6 

220 infirmier G   1 

221 infirmier debutant G   1 

Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Arnsbergˮ 

222 șef centru - gradul II S   1 

223 medic primar (pediatru) S   0.5 
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224 medic (pediatru) S   1 

225 medic primar (medicină de recuperare) S   0.25 

226 medic specialist (medicină de recuperare) S   0.25 

227 medic specialist (medicină de recuperare) S   0.25 

228 medic primar (medicină de recuperare) S   0.25 

229 medic primar (neurologie infantilă) S   0.5 

230 psiholog specialist S   1 

231 psiholog specialist S   0.5 

232 psiholog specialist S   0.5 

233 psiholog practicant S   3 

234 psiholog stagiar S   1 

235 asistent social specialist S   1 

236 asistent social principal S   1 

237 kinetoterapeut principal S   4 

238 kinetoterapeut S   2 

239 fiziokinetoterapeut S   1 

240 fiziokinetoterapeut  specialist S   1 

241 fiziokinetoterapeut principal S   1 

242 asistent medical principal PL;SSD   4 

243 asistent medical PL;SSD   1 

244 terapeut ocupaţional S   2 

245 terapeut ocupaţional S   0.5 

246 psihopedagog S   1 

247 psihopedagog principal S   0.5 

248 psihopedagog S   0.5 

249 logoped S   1 

250 masor M   1 

251 masor M   0.5 

252 masor M   0.5 

253 referent IA M   1 

254 muncitor calificat I (spălătoreasă) G   1 

255 îngrijitor G   0.5 

256 îngrijitor  G   2 

257 administrator I M   0.5 

Centrul de plasament Blaj 

258 șef centru – gradul II S   1 

259 medic specialist (neurolog) S   0.25 

260 medic specialist (pediatru) S   0.5 

261 medic specialist (psihiatru) S   0.25 

262 asistent social specialist S   1 

263 asistent social practicant S   1 

264 asistent social debutant S   2 

265 psiholog specialist S   0.5 

266 psiholog specialist S   0.5 

267 psiholog practicant S   1 

268 inspector de specialitate II S   1 

269 educator S   1 

270 educator debutant S   1 

271 educator principal M   8 

272 educator M   5 

273 educator debutant M   1 

274 asistent medical principal PL;SSD   2 

275 asistent medical debutant PL   2 

276 muncitor calificat I (bucătar) M;G   3 

277 muncitor calificat II (bucătar) M;G   1 

278 muncitor calificat I (lenjereasă) M;G   1 
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279 muncitor calificat I (întreținere) M:G   2 

280 șofer I M;G   2 

281 îngrijitor  G   2 

Casa de tip familial în comunitate Blaj 

282 educator principal M   4 

283 educator M   2 

284 educator debutant M   1 

285 asistent medical  PL   1 

286 asistent medical debutant PL   3 

Centrul de plasament de tip familial Mănărade 

287 terapeut ocupațional debutant S   1 

288 asistent medical PL   2 

289 asistent medical debutant PL   1 

290 educator principal M   4 

291 educator M   4 

292 educator debutant M   1 

Casa de tip familial nr. 4 Blaj 

293 terapeut ocupațional debutant S   1 

294 asistent medical debutant S   1 

295 psiholog practicant S   0.5 

296 asistent medical PL   4 

297 educator principal M   4 

298 educator M   2 

299 educator debutant M   1 

300 îngrijitor  G   1 

Casa de tip familial nr. 8 Sîncrai 

301 șef centru - gradul II S   1 

302 psihopedagog S   1 

303 educator principal M   4 

304 educator debutant M   1 

305 asistent medical PL   4 

306 asistent medical debutant PL   1 

307 referent IA M   1 

308 paznic   G   1 

Casa de tip familial nr. 1 Aiud 

309 psihopedagog S   1 

310 educator principal M   5 

311 educator debutant M   2 

312 asistent medical principal S   1 

313 asistent medical PL   3 

314 muncitor calificat II (întreţinere) G   1 

Casa de tip familial pentru copii cu dizabilităţi Sîncrai 

315 psihopedagog S   1 

316 asistent medical principal PL   1 

317 asistent medical PL   2 

318 asistent medical debutant PL   1 

319 educator principal M   6 

320 educator M   2 

321 muncitor calificat I (întreținere) G   1 

322 magaziner  M   1 

Casa de tip familial nr. 5 Aiud 

323 asistent medical PL   1 

324 asistent medical debutant PL   1 

325 educator debutant M   5 

Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 17 Sîncrai 

326 educator principal M   6 
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327 educator  M   1 

328 infirmier G   1 

Casa de tip familial „Speranţa Copiilorˮ Cugir 

329 șef centru gradul II S   1 

330 asistent medical PL   3 

331 asistent social principal S   1 

332 psihopedagog S   1 

333 educator principal M   2 

334 educator M   5 

335 educator debutant M   1 

336 educatoare  M   1 

Centrul maternal pentru 6 cupluri mamă - copil „Speranţaˮ Alba Iulia 

337 șef centru - gradul II S   1 

338 asistent social principal S   1 

339 psiholog stagiar S   1 

340 asistent medical principal PL;SSD   2 

341 educator principal SSD   1 

342 educator  S   1 

343 educator principal M   1 

Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică pentru persoane adulte cu dizabilități 

Galda de Jos 

344 șef centru – gradul II S   1 

345 adjunct şef centru - gradul II SSD;S   1 

346 medic primar S   2 

347 medic primar (psihiatrie) S   0.5 

348 medic primar (psihiatrie) S   0.5 

349 medic specialist (psihiatrie) S   2 

350 medic S   5 

351 asistent social principal S   4 

352 asistent social specialist S   1 

353 kinetoterapeut S   1 

354 psiholog specialist S   0.5 

355 psiholog specialist S   0.5 

356 psiholog specialist S   2 

357 psiholog practicant S   3 

358 terapeut ocupaţional S   7 

359 terapeut ocupaţional debutant S   7 

360 art terapeut M;PL   1 

361 instructor de ergoterapie M;PL   1 

362 instructor de ergoterapie debutant M;PL   1 

363 asistent medical principal PL;SSD   31 

364 asistent medical PL;SSD   6 

365 asistent medical debutant PL;SSD   2 

366 masor principal M   4 

367 masor M   3 

368 infirmier G   125 

369 infirmier debutant G   15 

370 farmacist S   2 

371 fiziokinetoterapeut debutant S   1 

372 inspector de specialitate IA S   3 

373 inspector de specialitate I S   1 

374 inspector de specialitate II S   1 

375 inspector de specialitate debutant S   3 

376 magaziner  G;M   1 

377 kinetoterapeut debutant S   1 

378 kinetoterapeut principal S   1 
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379 profesor C.F.M. principal S   1 

380 profesor C.F.M. S   1 

381 subinginer IA SSD;S   1 

382 muncitor calificat I (bucătar) M;G   5 

383 muncitor calificat II (bucătar) M;G   7 

384 muncitor calificat IV (bucătar) M;G   2 

385 muncitor calificat I (instalator) M;G   1 

386 muncitor calificat I (electrician) M;G   3 

387 muncitor calificat I (frizer) M;G   2 

388 muncitor calificat I (fochist) M;G   6 

389 spălătoreasă M;G   6 

390 muncitor calificat II (lenjereasă) M;G   2 

391 muncitor calificat I (croitoreasă) M;G   1 

392 șofer I M;G   1 

Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 10 Cricău 

393 asistent social specialist SSD;S   1 

394 educator principal M   4 

395 educator debutant M   1 

Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Gîrbova 

396 șef centru  - gradul II  S   1 

397 inspector de specialitate I S   2 

398 asistent social principal S   1 

399 psiholog practicant S   1 

400 terapeut ocupaţional debutant S   1 

401 masor debutant M   1 

402 asistent medical principal PL   3 

403 asistent medical PL   2 

404 infirmier G   18 

405 infirmier debutant G   2 

406 magaziner  M   1 

407 muncitor calificat I (bucătar) G;M   1 

408 muncitor calificat II (bucătar) G;M   1 

409 muncitor calificat IV (bucătar) G;M   3 

410 spălătoreasă G   1 

411 muncitor calificat I (lenjereasă) G   1 

412 șofer I M   1 

413 muncitor calificat I (întreţinere) G;M   3 

414 muncitor  necalificat I G   1 

Locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 13 Gîrbova 

415 educator principal M   1 

416 infirmier G   4 

417 infirmier debutant G   1 

Locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 3 Gîrbova 

418 infirmier G   2 

419 infirmier debutant G   3 

420 educator principal M   3 

TOTAL GENERAL 1133 

NOTA: 

 *   funcţie publică de conducere    

 ** funcţie publică de execuţie    

          

                                 CONTRASEMNEAZĂ 

                          PREŞEDINTE,                         p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

             Ion DUMITREL                                  Liliana NEGRUȚ 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea actualizării Monografiei economico-militară a Județului Alba 

 

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

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizări Monografiei economico-militară a Județului Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizări Monografiei economico-

militară a Județului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 12175 din 19 iunie 2018 al Structurii de securitate la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea actualizării Monografiei economico-militară a Județului Alba; 

- adresa Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale – Județul Alba nr. 143/AB din 15 iunie 2018 

înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 12127 din 18 iunie 2018. 

Comisia de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri a fost sesizată în fond – nu a 

emis aviz; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- art. 35 lit. d din Legea nr. 45/1994 a apărării naționale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 31-33 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 47 lit. f din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru 

apărare, republicată; 

- art. 1 din H.G. nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 4 alin. 1 din Instrucțiunile privind întocmirea și actualizarea monografiei economico-militare a 

județului, respectiv a municipiului București aprobate prin H. G. nr.1174/2011. 

- Instrucțiunile nr. 29/18 iulie 2012 ale Președintelui Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și 

Probleme Speciale  

În temeiul art. 97 și art. 115 alin. 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 actualizarea Monografiei economico-militară a Județului Alba, document care are 

atribuit nivel de clasificare secret de serviciu, sens în care, anexele nr. 1a), 1b), 1c), 5, 8e), 10, 11, 12, 14, 16 și 

20b),  se modifică și se înlocuiesc în mod corespunzător cu anexele la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Structura de securitate 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 (cu excepția anexelor) 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, Biroului 

resurse umane și Structurii de securitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

Art. 4. Prin intermediul Structurii de securitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba prezenta hotărâre (împreună cu anexele) se comunică: Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și 

Probleme Speciale, Centrului Militar Județean Alba și Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale – Județul 

Alba. 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Liliana NEGRUȚ 

 

 

Nr. 168 

Alba Iulia, 28 iunie 2018 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

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

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

rutier Art Reisen SRL 

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

Luând în dezbatere: 

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

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

transport rutier Art Reisen SRL; 

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

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

Gâlceag, operatorului de transport rutier Art Reisen SRL; 

- raportul de specialitate nr. 12010 din 15 iunie 2018 al Compartimentului Autoritatea Județeană de 

Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier Art Reisen SRL privind eliberarea unei licențe de traseu pentru 

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

Gâlceag, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 11005/5 iunie 2018;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 1445/8 iunie 2018, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier Art Reisen SRL în vederea eliberării unei 

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

pe traseul Sebeş - Gâlceag;  

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

aprobarea Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în 

judeţul Alba; 

Văzând: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine 

publică și Comisia de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri – nu a emis aviz; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a  pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

cu modificările și completările ulterioare; 

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

Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 1 iulie 2018 - 17 mai 2019, pe traseul Sebeş - Gâlceag, 

operatorului de transport rutier Art Reisen SRL, cod de înregistrare fiscală RO32327478, cu sediul în localitatea 

Sibiu, str. Podului, nr. 74, judeţul Sibiu, având punct de lucru în localitatea Alba Iulia, str. Romaniţa, nr. 14, judeţul 

Alba. 

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

aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier Art Reisen SRL a documentului de plată a tarifului 

de eliberare. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului Autoritatea Județeană de 

Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

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

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

Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de transport rutier Art Reisen SRL, Direcţiei juridică şi relații 

publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba.                                                                           CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                 Liliana NEGRUȚ 

Nr. 169 

Alba Iulia, 28 iunie 2018  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

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

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

rutier Livio Dario SRL 

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

Luând în dezbatere: 

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

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

transport rutier Livio Dario SRL; 

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

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

Zlatna, operatorului de transport rutier Livio Dario SRL; 

- raportul de specialitate nr. 12280 din 20 iunie 2018 al Compartimentului Autoritatea Județeană de 

Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier Livio Dario SRL privind eliberarea unei licențe de traseu pentru 

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

Zlatna, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 12215/19 iunie 2018;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 1553/20 iunie 2018, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier Livio Dario SRL în vederea eliberării unei 

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

pe traseul Alba Iulia - Zlatna;  

Ținând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie 2017 privind aprobarea Regulamentului 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în judeţul Alba; 

Văzând: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine 

publică și Comisia de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri – nu a emis aviz; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a  pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

cu modificările și completările ulterioare; 

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

Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 1 iulie 2018 - 30 iunie 2020, pe traseul Alba Iulia - 

Zlatna, operatorului de transport rutier Livio Dario SRL, cod de înregistrare fiscală RO11070834, cu sediul în 

loc. Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, judeţul Alba. 

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

aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier Livio Dario SRL a documentului de plată a 

tarifului de eliberare. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului Autoritatea Județeană de 

Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

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

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

Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de transport rutier Livio Dario SRL, Direcţiei juridică şi 

relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba.                                                            CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                      p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                Liliana NEGRUȚ 

Nr. 170 

Alba Iulia, 28 iunie 2018  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

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

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

rutier  Livio Dario SRL 

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

Luând în dezbatere: 

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

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

transport rutier Livio Dario SRL; 

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

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

Iulia, operatorului de transport rutier Livio Dario SRL; 

- raportul de specialitate nr. 12282 din 20 iunie 2018 al Compartimentului Autoritatea Județeană de 

Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier Livio Dario SRL privind eliberarea unei licențe de traseu pentru 

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

Iulia, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 12216/19 iunie 2018;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 1553/20 iunie 2018, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier Livio Dario SRL în vederea eliberării unei 

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

pe traseul Aiud - Alba Iulia;  

Ținând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie 2017 privind aprobarea Regulamentului 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în judeţul Alba; 

Văzând: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine 

publică și Comisia de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri – nu a emis aviz; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a  pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

cu modificările și completările ulterioare; 

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

Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 1 iulie 2018 - 30 iunie 2020, pe traseul Aiud - Alba 

Iulia, operatorului de transport rutier Livio Dario SRL, cod de înregistrare fiscală RO11070834, cu sediul în loc. 

Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, judeţul Alba. 

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

aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier Livio Dario SRL a documentului de plată a 

tarifului de eliberare. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului Autoritatea Județeană de 

Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

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

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

Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de transport rutier Livio Dario SRL, Direcţiei juridică şi 

relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba.                                                              CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                      p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Liliana NEGRUȚ 

Nr. 171 

Alba Iulia, 28 iunie 2018  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

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

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

rutier Livio Dario SRL 

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

Luând în dezbatere: 

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

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

transport rutier Livio Dario SRL; 

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

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

Iulia, operatorului de transport rutier Livio Dario SRL; 

- raportul de specialitate nr. 12283 din 20 iunie 2018 al Compartimentului Autoritatea Județeană de 

Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier Livio Dario SRL privind eliberarea unei licențe de traseu pentru 

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

Iulia, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 12217/19 iunie 2018;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 1553/20 iunie 2018, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier Livio Dario SRL în vederea eliberării unei 

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

pe traseul Blaj - Alba Iulia;  

Ținând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie 2017 privind aprobarea Regulamentului 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în judeţul Alba; 

Văzând: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine 

publică și Comisia de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri – nu a emis aviz; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a  pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

cu modificările și completările ulterioare; 

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

Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 1 iulie 2018 - 30 iunie 2020, pe traseul Blaj - Alba 

Iulia, operatorului de transport rutier Livio Dario SRL, cod de înregistrare fiscală RO11070834, cu sediul în loc. 

Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, judeţul Alba. 

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

aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier Livio Dario SRL a documentului de plată a 

tarifului de eliberare. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului Autoritatea Județeană de 

Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

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

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

Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de transport rutier Livio Dario SRL, Direcţiei juridică şi 

relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba.                                                             CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                     p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                 Liliana NEGRUȚ 

Nr. 172 

Alba Iulia, 28 iunie 2018  



 

46 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în  

Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba,  

asupra unor tronsoane din drumul judeţean DJ 107A 

 

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

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea 

Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba, asupra unor tronsoane din drumul judeţean 

DJ 107A; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 

înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba, asupra unor tronsoane 

din drumul judeţean DJ 107A; 

- raportul de specialitate nr. 9430/11 mai 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al Judeţului Alba - 

prima înregistrare, asupra unor sectoare din drumul judeţean DJ 107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - 

Cîmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - Limită judeţul Hunedoara, respectiv Cad. 1; Cad. 

2; Cad. 3; Cad. 4; Cad. 5; Cad. 6; Cad. 7; Cad. 8 şi podurile  Cad. 1.1; Cad 2.1; Cad. 4.1; Cad. 5.1; Cad. 7.1, 

documentații realizate de S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş şi înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba cu 

nr. 8451/2 mai 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; 

- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al municipiilor, 

oraşelor şi comunelor din judeţul Alba – Anexa nr. 1, poziţia cu nr. 46; 

- Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară aprobat prin 

Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, 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, Anexa nr. 2 la acest act normativ stabilind reţeaua de 

drumuri din judeţul Alba, încadrate în categoria funcţională de drum judeţean, 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 însuşesc Documentaţiile tehnice cadastrale realizate de S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş pentru 

înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra unor sectoare din 

drumul judeţean DJ 107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - 

Blandiana - Sărăcsău - Limită judeţul Hunedoara, având suprafaţa totală identificată de 262933 mp, din care 84222 

mp intravilan, după cum urmează: 

 Cad. 1 - teren în suprafaţă totală de 40544 mp, din care 5190 mp. intravilan, aferent sectorului din 

drumul judeţean DJ 107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - 

Blandiana - Sărăcsău - Limită judeţul Hunedoara, situat pe teritoriul administrativ al Municipiului Alba Iulia, în 

intravilan şi extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 46 în Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 1.1 - teren în suprafaţă totală de 55 mp, intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107A: 

Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - Limită 
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judeţul Hunedoara, situat pe teritoriul administrativ al Municipiului Alba Iulia, în intravilan, parte din bunul imobil 

cuprins la poziţia cu nr. crt. 46 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat 

prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 2 - teren în suprafaţă totală de 10212 mp. intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 

107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - 

Limită judeţul Hunedoara, situat pe teritoriul administrativ al Municipiului Alba Iulia, în intravilan parte din bunul 

imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 46 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 

atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad 2.1 - teren în suprafaţă totală de 51 mp, intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107A: 

Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - Limită 

judeţul Hunedoara, situat pe teritoriul administrativ al Municipiului Alba Iulia, în intravilan, parte din bunul imobil 

cuprins la poziţia cu nr. crt. 46 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat 

prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 3 - teren în suprafaţă totală de 25365 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 

107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - 

Limită judeţul Hunedoara, situat pe teritoriul administrativ al Municipiului Alba Iulia, extravilan, parte din bunul 

imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 46 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 

atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 4 - teren în suprafaţă totală de 38624 mp, din care 3021 mp. intravilan, aferent sectorului din 

drumul judeţean DJ 107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - 

Blandiana - Sărăcsău - Limită judeţul Hunedoara, situat pe teritoriul administrativ al Comunei Blandiana, în 

intravilan şi extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 46 în Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 4.1 - teren în suprafaţă totală de 173 mp, intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 

107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - 

Limită judeţul Hunedoara, situat pe teritoriul administrativ al Comunei Blandiana, în intravilan, parte din bunul 

imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 46 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 

atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 5 - teren în suprafaţă totală de 41632 mp, din care 15744 mp. intravilan, aferent sectorului din 

drumul judeţean DJ 107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - 

Blandiana - Sărăcsău - Limită judeţul Hunedoara, situat pe teritoriul administrativ al Comunei Blandiana, în 

intravilan şi extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 46 în Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 5.1 - teren în suprafaţă totală de 125 mp, intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 

107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - 

Limită judeţul Hunedoara, situat pe teritoriul administrativ al Comunei Blandiana, în intravilan, parte din bunul 

imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 46 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 

atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 6 - teren în suprafaţă totală de 20795 mp, din care 15908 mp. intravilan, aferent sectorului din 

drumul judeţean DJ 107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - 

Blandiana - Sărăcsău - Limită judeţul Hunedoara, situat pe teritoriul administrativ al Comunei Blandiana, în 

intravilan şi extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 46 în Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 7 - teren în suprafaţă totală de 63921 mp, din care 16893 mp. intravilan, aferent sectorului din 

drumul judeţean DJ 107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - 

Blandiana - Sărăcsău - Limită judeţul Hunedoara, situat pe teritoriul administrativ al Comunei Şibot, în intravilan 

şi extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 46 în Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 7.1 - teren în suprafaţă totală de 233 mp, intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 

107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - 

Limită judeţul Hunedoara, situat pe teritoriul administrativ al Comunei Şibot, în intravilan, parte din bunul imobil 

cuprins la poziţia cu nr. crt. 46 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat 

prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 8 - teren în suprafaţă totală de 21203 mp, din care 16617 mp. intravilan, aferent sectorului din 

drumul judeţean DJ 107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - 

Blandiana - Sărăcsău - Limită judeţul Hunedoara, situat pe teritoriul administrativ al Comunei Şibot, în intravilan 

şi extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 46 în Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

potrivit anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia, înscrierea în Cartea Funciară a 
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dreptului de proprietate în favoarea Judeţului Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra 

imobilelor identificate la art. 1 din prezenta hotărâre. 

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

categoriei de folosinţă de „drum judeţean”, asupra imobilelor identificate la art. 1 din prezenta hotărâre. 

Art. 4. 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. 5. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

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

Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei juridică şi relaţii publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi 

Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                      p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                 Liliana NEGRUȚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 173 

Alba Iulia, 28 iunie 2018 

 

NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 173/28 iunie 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 însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în  

Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba,  

asupra drumului judeţean DJ 107K 

 

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

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea 

Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 107K; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 

înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba, asupra drumului 

judeţean DJ 107K; 

- raportul de specialitate nr. 9432/11 mai 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al Judeţului Alba - 

prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - 

Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), respectiv Cad. 1; Cad. 2; 

Cad. 3; Cad. 4; Cad. 5; Cad. 6; Cad. 7; Cad. 8; Cad. 9; Cad. 10; Cad. 11; Cad. 12; Cad. 13; Cad. 14; Cad. 15; Cad. 

16; Cad. 17 şi podurile Cad. 1.1; Cad. 2.1; Cad. 3.1; Cad. 4.1; Cad. 5.1; Cad. 6.1; Cad. 8.1; Cad. 9.1; Cad. 10.1; 

Cad. 11.1; Cad. 12.1; Cad. 14.1; Cad. 15.1; Cad. 16.1, documentații realizate de S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş şi 

înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 8450/2 mai 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; 

- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al municipiilor, 

oraşelor şi comunelor din judeţul Alba – Anexa nr. 1, poziţia cu nr. 55; 

- Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară aprobat prin 

Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, 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, Anexa nr. 2 la acest act normativ stabilind reţeaua de 

drumuri din judeţul Alba, încadrate în categoria funcţională de drum judeţean, 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 însuşesc Documentaţiile tehnice cadastrale realizate de S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş pentru 

înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului judeţean 

DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - 

Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), având suprafaţa totală identificată de 431746 mp, din care 150332 mp 

intravilan, după cum urmează: 

 Cad. 1 - teren în suprafaţă totală de 1523 mp, intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 

107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - 

Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Galda de Jos, parte din bunul 

imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 

atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 1.1 - teren în suprafaţă totală de 35 mp, intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: 

Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - 
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Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Galda de Jos, în intravilan, parte din 

bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 

Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 2 - teren în suprafaţă totală de 112260 mp. din care 61820 intravilan, aferent sectorului din drumul 

judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - 

Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Galda de Jos, în 

intravilan şi extravilan parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 2.1 - teren în suprafaţă totală de 236 mp, intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 

107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - 

Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Galda de Jos, în intravilan, 

parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 3 - teren în suprafaţă totală de 56439 mp, din care 18516 intravilan, aferent sectorului din drumul 

judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - 

Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Galda de Jos, în 

intravilan şi extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 3.1 - teren în suprafaţă totală de 284 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 

107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - 

Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Galda de Jos, în extravilan, 

parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 4 - teren în suprafaţă totală de 8007 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 

107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - 

Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Galda de Jos, în extravilan, 

parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 4.1 - teren în suprafaţă totală de 154 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 

107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - 

Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Galda de Jos, în extravilan, 

parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 5 – teren în suprafaţă totală de 29982 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 

107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - 

Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Galda de Jos, în extravilan, 

parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 5.1 - teren în suprafaţă totală de 270 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 

107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - 

Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Galda de Jos, în extravilan, 

parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 6 - teren în suprafaţă totală de 9847 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 

107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - 

Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Galda de Jos, în extravilan, 

parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 6.1 - teren în suprafaţă totală de 314 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 

107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - 

Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Galda de Jos, în extravilan, 

parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 7 - teren în suprafaţă totală de 3588 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 

107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - 

Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Galda de Jos, în extravilan, 

parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 8 - teren în suprafaţă totală de 7318 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 

107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - 
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Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Întregalde, în extravilan, parte 

din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 8.1 - teren în suprafaţă totală de 111 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 

107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - 

Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Întregalde, în extravilan, parte 

din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 9 - teren în suprafaţă totală de 3658 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 

107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - 

Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Întregalde, în extravilan, parte 

din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 9.1 - teren în suprafaţă totală de 136 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 

107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - 

Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Întregalde, în extravilan, parte 

din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 10 - teren în suprafaţă totală de 12134 mp, din care 1317 mp, în intravilan, aferent sectorului din 

drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - 

Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei 

Întregalde, în intravilan, şi extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul 

bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 10.1 - teren în suprafaţă totală de 125 mp, intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 

107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - 

Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Întregalde, în intravilan, parte 

din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 11 - teren în suprafaţă totală de 75838 mp, din care 47290 mp. intravilan, aferent sectorului din 

drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - 

Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei 

Întregalde, în intravilan şi extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor 

care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 11.1 - teren în suprafaţă totală de 101 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 

107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - 

Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Întregalde, în extravilan, parte 

din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 12 - teren în suprafaţă totală de 11999 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 

107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - 

Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Întregalde, în extravilan, parte 

din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 12.1 - teren în suprafaţă totală de 92 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 

107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - 

Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Întregalde, în extravilan, parte 

din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 13 - teren în suprafaţă totală de 2447 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 

107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - 

Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Întregalde, în extravilan, parte 

din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 14 - teren în suprafaţă totală de 11856 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 

107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - 

Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Mogoş, în extravilan, parte din 

bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 

Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 14.1 - teren în suprafaţă totală de 86 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 

107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - 
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Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Întregalde, în extravilan, parte 

din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 15 - teren în suprafaţă totală de 6079 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 

107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - 

Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Întregalde, în extravilan, parte 

din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 15.1 - teren în suprafaţă totală de 100 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 

107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - 

Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Întregalde, în extravilan, parte 

din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 16 - teren în suprafaţă totală de 75924 mp, din care 1336 mp intravilan, aferent sectorului din 

drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - 

Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei 

Mogoş, în extravilan şi intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor 

care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 16.1 - teren în suprafaţă totală de 292 mp, intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 

107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - 

Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Mogoş, în intravilan, parte din 

bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 

Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Cad. 17 - teren în suprafaţă totală de 511 mp, intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 

107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - 

Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Mogoş, în intravilan, parte din 

bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 

Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

potrivit anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia, înscrierea în Cartea Funciară a 

dreptului proprietate în favoarea Judeţului Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra: 

 terenului în suprafaţă totală de 1523 mp, intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: 

Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - 

Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Galda de Jos, parte din bunul imobil 

cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat 

prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 terenului în suprafaţă totală de 35 mp, intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda 

de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani 

- DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Galda de Jos, în intravilan, parte din bunul imobil 

cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat 

prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 terenului în suprafaţă totală de 112260 mp. din care 61820 intravilan, aferent sectorului din drumul 

judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - 

Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Galda de Jos, în 

intravilan şi extravilan parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 terenului în suprafaţă totală de 236 mp, intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: 

Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - 

Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Galda de Jos, în intravilan, parte din 

bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 

Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 terenului în suprafaţă totală de 56439 mp, din care 18516 intravilan, aferent sectorului din drumul 

judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - 

Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Galda de Jos, în 

intravilan şi extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 terenului în suprafaţă totală de 284 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: 

Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - 

Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Galda de Jos, în extravilan, parte din 

bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 



 

53 

Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 terenului în suprafaţă totală de 8007 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: 

Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - 

Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Galda de Jos, în extravilan, parte din 

bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 

Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 terenului în suprafaţă totală de 154 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: 

Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - 

Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Galda de Jos, în extravilan, parte din 

bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 

Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 terenului în suprafaţă totală de 29982 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: 

Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - 

Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Galda de Jos, în extravilan, parte din 

bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 

Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 terenului în suprafaţă totală de 270 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: 

Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - 

Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Galda de Jos, în extravilan, parte din 

bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 

Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 terenului în suprafaţă totală de 9847 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: 

Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - 

Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Galda de Jos, în extravilan, parte din 

bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 

Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 terenului în suprafaţă totală de 314 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: 

Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - 

Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Galda de Jos, în extravilan, parte din 

bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 

Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 terenului în suprafaţă totală de 3588 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: 

Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - 

Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Galda de Jos, în extravilan, parte din 

bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 

Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 terenului în suprafaţă totală de 7318 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: 

Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - 

Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Întregalde, în extravilan, parte din 

bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 

Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 terenului în suprafaţă totală de 111 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: 

Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - 

Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Întregalde, în extravilan, parte din 

bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 

Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 terenului în suprafaţă totală de 3658 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: 

Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - 

Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Întregalde, în extravilan, parte din 

bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 

Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 terenului în suprafaţă totală de 136 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: 

Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - 

Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Întregalde, în extravilan, parte din 

bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 

Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 terenului în suprafaţă totală de 12134 mp, din care 1317 mp, în intravilan, aferent sectorului din drumul 

judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - 

Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Întregalde, în 

intravilan, şi extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin 
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domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 terenului în suprafaţă totală de 125 mp, intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: 

Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - 

Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Întregalde, în intravilan, parte din 

bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 

Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 terenului în suprafaţă totală de 75838 mp, din care 47290 mp. intravilan, aferent sectorului din drumul 

judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - 

Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Întregalde, în 

intravilan şi extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 terenului în suprafaţă totală de 101 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: 

Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - 

Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Întregalde, în extravilan, parte din 

bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 

Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 terenului în suprafaţă totală de 11999 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: 

Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - 

Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Întregalde, în extravilan, parte din 

bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 

Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 terenului în suprafaţă totală de 92 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda 

de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani 

- DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Întregalde, în extravilan, parte din bunul imobil 

cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat 

prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 terenului în suprafaţă totală de 2447 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: 

Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - 

Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Întregalde, în extravilan, parte din 

bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 

Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 terenului în suprafaţă totală de 86 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda 

de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani 

- DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Întregalde, în extravilan, parte din bunul imobil 

cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat 

prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 terenului în suprafaţă totală de 6079 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: 

Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - 

Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Întregalde, în extravilan, parte din 

bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 

Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 terenului în suprafaţă totală de 100 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: 

Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - 

Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Întregalde, în extravilan, parte din 

bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 

Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 Art. 3. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cîmpeni, înscrierea în Cartea 

Funciară a dreptului proprietate în favoarea  Judeţului Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, 

asupra: 

 terenului în suprafaţă totală de 11856 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: 

Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - 

Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Mogoş, în extravilan, parte din bunul 

imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 

atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 terenului în suprafaţă totală de 75924 mp, din care 1336 mp intravilan, aferent sectorului din drumul 

judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - 

Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Mogoş, în 

extravilan şi intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 terenului în suprafaţă totală de 292 mp, intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: 
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Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - 

Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Mogoş, în intravilan, parte din bunul 

imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 

atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

 terenului în suprafaţă totală de 511 mp, intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: 

Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - 

Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Mogoş, în intravilan, parte din bunul 

imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 

atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1; 

Art. 4. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia, înscrierea în Cartea Funciară a 

categoriei de folosinţă de „drum judeţean”, asupra imobilelor identificate la art. 2 din prezenta hotărâre. 

Art. 5. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Câmpeni, înscrierea în Cartea Funciară a 

categoriei de folosinţă de „drum judeţean”, asupra imobilelor identificate la art. 3 din prezenta hotărâre. 

Art. 6. 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. 7. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului 

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

Consiliului Județean Alba, Direcţiei juridică şi relaţii publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Direcţiei 

dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Liliana NEGRUȚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 174 

Alba Iulia, 28 iunie 2018 

 
NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 174/28 iunie 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 însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în  

Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba,  

asupra unor tronsoane din drumul judeţean DJ 107Z 

 

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

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea 

Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba, asupra unor tronsoane din drumul judeţean 

DJ 107Z; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 

înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba, asupra unor tronsoane 

din drumul judeţean DJ 107Z; 

- raportul de specialitate nr. 11604/12 iunie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al Judeţului Alba - 

prima înregistrare, asupra unor sectoare din drumul judeţean DJ 107Z: Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida - Gâmbaş - 

Aiud (DN1), respectiv Cad. 1; Cad. 2; Cad. 3; Cad. 4 şi podul peste Râul Mureş Cad. 2.1, documentații realizate de 

S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş şi înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 9049/8 mai 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; 

- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al municipiilor, 

oraşelor şi comunelor din judeţul Alba – Anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1, 

poziţia cu nr. 194; 

- Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară aprobat prin 

Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, 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, Anexa nr. 2 la acest act normativ stabilind reţeaua de 

drumuri din judeţul Alba, încadrate în categoria funcţională de drum judeţean, 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 însuşesc Documentaţiile tehnice cadastrale realizate de S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş pentru 

înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra unor sectoare din 

drumul judeţean DJ 107Z: Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida - Gîmbaş - Aiud (DN1), având suprafaţa totală 

identificată de 125125 mp, din care 38104 mp intravilan, după cum urmează: 

 Cad. 1 - teren în suprafaţă totală de 18860 mp, din care 9038 mp. intravilan, aferent sectorului din 

drumul judeţean DJ 107Z: Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida - Gîmbaş - Aiud (DN1), situat pe teritoriul administrativ 

al Municipiului Aiud, în intravilan şi extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 194 în 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 

1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1; 

 Cad. 2 - teren în suprafaţă totală de 17312 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 

107Z: Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida - Gîmbaş - Aiud (DN1), situat pe teritoriul administrativ al Municipiului 

Aiud, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 194 în Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. 
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nr. 831/2014 - anexa nr. 1; 

 Cad. 2.1 - teren în suprafaţă totală de 1464 mp. extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 

107Z: Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida - Gîmbaş - Aiud (DN1) situat pe teritoriul administrativ al Municipiului Aiud, 

în extravilan parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 194 în Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. 

nr. 831/2014 - anexa nr. 1; 

 Cad 3 - teren în suprafaţă totală de 18128 mp, din care 15605 mp. intravilan, aferent sectorului din 

drumul judeţean DJ 107Z: Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida - Gîmbaş - Aiud (DN1), situat pe teritoriul administrativ 

al Municipiului Aiud, în intravilan şi extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 194 în 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 

1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1; 

 Cad. 4 - teren în suprafaţă totală de 69361 mp, din care 13461 intravilan, aferent sectorului din drumul 

judeţean DJ 107Z: Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida - Gîmbaş - Aiud (DN1), situat pe teritoriul administrativ al 

Municipiului Aiud, în intravilan şi extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 194 în Inventarul 

bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, modificat 

şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1; 

potrivit anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Aiud, înscrierea în Cartea Funciară a 

dreptului de proprietate în favoarea Judeţului Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra 

imobilelor identificate la art. 1 din prezenta hotărâre. 

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

categoriei de folosinţă de „drum judeţean”, asupra imobilelor identificate la art. 1 din prezenta hotărâre. 

Art. 4. 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. 5. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

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

Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei juridică şi relaţii publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi 

Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Liliana NEGRUȚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 175 

Alba Iulia, 28 iunie 2018 

 

NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 175/28 iunie 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 însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale pentru înscrierea în  

Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba,  

asupra drumului judeţean DJ 103E 

 

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

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea 

Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 103E; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale pentru 

înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba, asupra drumului 

judeţean DJ 103E; 

- raportul de specialitate nr. 11613/12 mai 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- documentaţia tehnică cadastrală pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al Judeţului Alba - 

prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 103E: DN 1 – Gîrbova de Jos - Gîrboviţa - Gîrbova de Sus, 

respectiv Cad. 1, documentație realizată de S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş şi înregistrată la registratura Consiliului 

Judeţean Alba cu nr. 9047/8 mai 2018; 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 188/2013 privind aprobarea încadrării din categoria 

funcționala de drumuri comunale și străzi, în categoria funcționala de drumuri județene, a unor drumuri din 

județul Alba; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 109/2014 privind modificarea sau abrogarea unor Hotărâri ale 

Consiliului Judeţean Alba referitoare la unele bunuri cuprinse în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 

public al Judeţului Alba; 

- Hotărârii Consiliului local al municipiului Aiud nr. 245/2012 privind transmiterea în administrarea 

Consiliului judeţean Alba și încadrarea în categoria funcţională de “drum judeţean” a drumului comunal DC79: 

Gîrbova de Jos-Gîrboviţa-Gîrbova de Sus. 

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; 

- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al municipiilor, 

oraşelor şi comunelor din judeţul Alba – Anexa nr. 1; 

- Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară aprobat prin 

Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, 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, Anexa nr. 2 la acest act normativ stabilind reţeaua de 

drumuri din judeţul Alba, încadrate în categoria funcţională de drum judeţean, 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 însuşeşte Documentaţia tehnică cadastrală realizată de S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş pentru 

înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului judeţean 

DJ 103E: DN 1 - Gîrbova de Jos - Gîrboviţa - Gîrbova de Sus, având suprafaţa totală identificată de 88551 mp, din 

care 47138 mp intravilan, după cum urmează: 
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 Cad. 1 - teren în suprafaţă totală de 88551 mp, din care 47138 mp. intravilan, aferent drumului judeţean 

DJ 103E: DN 1 - Gîrbova de Jos - Gîrboviţa - Gîrbova de Sus, situat pe teritoriul administrativ al Municipiului 

Aiud, în intravilan şi extravilan, bun imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 202 în Inventarul bunurilor care aparţin 

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

Art. 2. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Aiud, înscrierea în Cartea Funciară a 

dreptului de proprietate în favoarea Judeţului Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra 

imobilului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre. 

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

categoriei de folosinţă de „drum judeţean”, asupra imobilului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre. 

Art. 4. 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. 5. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

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

Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei juridică şi relaţii publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi 

Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                      p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Liliana NEGRUȚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 176 

Alba Iulia, 28 iunie 2018 

 
NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 176/28 iunie 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 însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în  

Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba,  

asupra drumului judeţean DJ 704K 

 

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

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea 

Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 704K; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 

înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba, asupra drumului 

judeţean DJ 704K; 

- raportul de specialitate nr. 12212/19 iunie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al Judeţului Alba - 

prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 704K: Vinerea (DJ 704) - Săliştea (DJ 705E), respectiv Cad. 1; Cad. 

2; Cad. 3; Cad. 4 şi podurile Cad. 1.1; Cad. 3.3, documentaţii realizate de S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş şi înregistrate 

la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 9048/08 mai 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; 

- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al municipiilor, 

oraşelor şi comunelor din judeţul Alba – Anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1, 

poziţia cu nr. 193; 

- Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară aprobat prin 

Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, 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, Anexa nr. 2 la acest act normativ stabilind reţeaua de 

drumuri din judeţul Alba, încadrate în categoria funcţională de drum judeţean, 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 însuşesc Documentaţiile tehnice cadastrale realizate de S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş pentru 

înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului judeţean 

DJ 704K: Vinerea (DJ 704) - Săliştea (DJ 705E), având suprafaţa totală identificată de 62672 mp, din care 7915 

mp intravilan, după cum urmează: 

 Cad. 1 - teren în suprafaţă totală de 3926 mp, intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 

704K: Vinerea (DJ 704) - Săliştea (DJ 705E), situat pe teritoriul administrativ al oraşului Cugir, parte din bunul 

imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 193 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 

atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1; 

 Cad. 1.1 - teren în suprafaţă totală de 580 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 

704K: Vinerea (DJ 704) - Săliştea (DJ 705E), situat pe teritoriul administrativ al oraşului Cugir, în extravilan, parte 

din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 193 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa 

nr. 1; 

 Cad. 2 - teren în suprafaţă totală de 20997 mp. extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 
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704K: Vinerea (DJ 704) - Săliştea (DJ 705E), situat pe teritoriul administrativ al oraşului Cugir, în extravilan parte 

din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 193 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa 

nr. 1; 

 Cad. 3 - teren în suprafaţă totală de 35433 mp, din care intravilan 2253 mp., aferent sectorului din 

drumul judeţean DJ 704K: Vinerea (DJ 704) - Săliştea (DJ 705E), situat pe teritoriul administrativ al Comunei 

Săliştea, în extravilan şi intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 193 în Inventarul bunurilor 

care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi 

completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1; 

 Cad. 3.3 - teren în suprafaţă totală de 84 mp, intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 704K: 

Vinerea (DJ 704) - Săliştea (DJ 705E), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Săliştea, în intravilan şi 

extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 193 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 

public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 

831/2014 - anexa nr. 1; 

 Cad. 4 - teren în suprafaţă totală de 1652 mp, intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 

704K: Vinerea (DJ 704) - Săliştea (DJ 705E), situat pe teritoriul administrativ al Comunei Săliştea, în intravilan, 

parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 193 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa 

nr. 1; 

potrivit anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia, înscrierea în Cartea Funciară a 

dreptului de proprietate în favoarea Judeţului Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra 

imobilelor identificate la art. 1 din prezenta hotărâre. 

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

categoriei de folosinţă de „drum judeţean”, asupra imobilelor identificate la art. 1 din prezenta hotărâre. 

Art. 4. 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. 5. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

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

Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei juridică şi relaţii publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi 

Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                      p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                 Liliana NEGRUȚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 177 

Alba Iulia, 28 iunie 2018 

 

NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 177/28 iunie 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 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 şedinţă ordinară, publică, în data de 28 iunie 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. 11098/6 iunie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea nr. 155/10 mai 2018 a Asociaţiei APA ALBA înregistrată la registratura Consiliului Județean 

Alba cu nr. 9927/18 mai 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. 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”, S.C.  APA–

CTTA S.A Alba,  Direcției juridice şi relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției dezvoltare și 

bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                      p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Liliana NEGRUȚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 178 

Alba Iulia, 28 iunie 2018 
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Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 178/28 iunie 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. Staţie de lucru Fujitsu cu accesorii Buc. 1 4.889,00 4.889,00 

2. 
Pachet Sistem I5 - 7400 + Licenţă Win 

10Pro + Monitor + Kit 
Buc. 1 3.440,00 3.440,00 

3. 

Echipament Aparat Sudare El 

Renegade ES 300i + Serie 

7217480271 

Buc. 1 9.786,00 9.786,00 

4. 
Pachet Interconectare Server - Storage 

Dell  Nr. Serial 91149241 
Buc. 1 5.819,00 5.819,00 

5. Laptop ASUS X542UR + Geantă şi 

Lic Win+ Lic Retail Microsoft Office 

2016 Buc. 1 4.834,45 4.834,45 

6. Calculator Intel I7- 7700+ Licenţă 

Microsoft Windows 10 Pro Buc. 1 4.500,00 4.500,00 

7. Sistem I7+ Monitor+ Licenţă 

Microsoft Windows 10 Pro Buc. 4 5.250,00 21.000,00 

 TOTAL MIJLOACE FIXE 54.268,45 

Nr. 

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

Preț unitar 

(lei) 

Valoare de 

inventar (lei) 

1. Monitor Led Asus VC239HE 23 inch 

5 ms Black  Buc. 2 750,00 1.500,00 

TOTAL OBIECTE DE INVENTAR: 1.500,00 

 

 

                       CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                        p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL             Liliana NEGRUȚ    
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind preluarea temporară a unui imobil - drum vicinal De 147, din administrarea Consiliului Local al 

Municipiului Alba Iulia în administrarea Consiliului Județean Alba 

 

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

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind preluarea temporară a unui imobil - drum vicinal De 147, din administrarea 

Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia în administrarea Consiliului Județean Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind preluarea temporară a unui imobil - drum vicinal De 

147, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia în administrarea Consiliului Județean Alba; 

- raportul de specialitate nr. 12075/18 iunie  2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;   

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 85/2018 privind încuviințarea cererii adresate Consiliului 

Local al Municipiului Alba Iulia, pentru transmiterea temporară a unui imobil - teren, din administrarea 

Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia în administrarea Consiliului Județean Alba; 

- Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 195/2018 privind transmiterea temporară a unui 

imobil (drum) vicinal De 147, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia în administrarea 

Consiliului Județean Alba; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, 

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 5 lit. a pct. 9 şi pct. 12 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 861 alin. 3, art. 866 şi art. 867 din Noul Cod Civil ( Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

- art. 22, art. 22
1
 alin. 3, alin. 4 și alin. 8  din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă preluarea temporară a imobilului - drum vicinal De 147, situat administrativ în 

municipiul Alba Iulia, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia în administrarea Consiliului 

Județean Alba, în vederea reabilitării, identificat conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă modelul Contractului - cadru de administrare ce se va încheia între Municipiul Alba Iulia 

prin Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia și Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, conform anexei nr. 2 

– parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Predarea-preluarea bunului imobil, menţionat la art. 1, se face pe bază de protocol încheiat între 

cele două unități administrativ teritoriale. 

Art. 4. 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. 5. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

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

Președintelui Consiliului Județean Alba, Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, Direcției juridică și relații 

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

Consiliului Județean Alba. 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                      p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Liliana NEGRUȚ 

 

 

Nr. 179 

Alba Iulia, 28 iunie 2018 

 
NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 179/28 iunie 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 instituirii de restricții temporare parțiale de circulație  

pe un sector al drumului județean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard 

Ighiu (DN 74) 

 

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

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea instituirii de restricții temporare parțiale de circulație pe un 

sector al drumului județean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 

74); 

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea instituirii de restricții temporare parțiale 

de circulație pe un sector al drumului județean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara 

Şard Ighiu (DN 74); 

      - raportul de specialitate nr. 12307/ 20.06.2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

            - solicitarea nr. 3692/VII/D/25/22.02.2018 a Consiliului Județean Alba adresata către Inspectoratul de 

Poliție al Județului Alba - Serviciul Poliției Rutiere Alba; 

- avizul nr. 21878 din 09.03.2018 al Inspectoratului de Poliție Județean Alba - Serviciul Poliției Rutiere 

Alba înregistrat la Consiliul Județean Alba sub nr. 5333 din 19.03.2018;  

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, 

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

            - O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

           În temeiul  art. 97 și art. 115 – (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,  

republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea: 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art.1 Se aprobă instituirea de restricții temporare parțiale de circulație de 7,5 to pe un sector al drumului 

județean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), prevăzute în 

Anexa, parte integrantă a prezentei hotărâri.      

 Art.2 Pot circula fara restrictii pe sectorul  drumului judetean intersectie DN1 - Galda de Jos - Cricău - 

Ighiu - Șard  - Gara Șard Ighiu (DN74) de la km 2+375 până la km 18+210, urmatoarele categorii de vehicule: 

 

       a). cele destinate interventiilor la avariile drumurilor, retelelor tehnico-edilitare care apartin 

administratorilor acestor retele; 

       b). cele destinate tractarii autovehiculelor avariate, inzapezite, abandonate sau stationate 

neregulamentar; 

       c). cele destinate pregatirii si examinarii candidatilor care solicita obtinerea permisului de 

conducere; 

       d).  cele apartinand Companiei Nationale Posta Romana S.A. precum si ale agentilor economici 

care fac servicii de expeditii si curierat; 

      e). cele apartinand societatilor de salubrizare; 

       f). cele apartinand institutiilor publice (cele apartinand serviciilor de ambulanta, protectiei civile, 

politiei, jandarmeriei, politiei de frontiera, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Justitiei-Directia Generala 

a Penitenciarelor, Ministerului Public si unitatilor speciale ale S.R.I. si S.P.P., aflate in misiune, etc); 

       g). cele care transporta paine si produse de panificatie, precum si cele specializate (cisterne) care 

transporta lapte destinat prelucrarii catre punctele de procesare; 

       h). cele care efectueaza interventii Transgaz si Distrigaz, cele care efectueaza interventii de  

dezapezire asupra drumului; 
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       i). cele care efectueza transport rutier de marfuri periculoase, in conditiile legii; 

       j). vehicule cu punct de incarcare/descarcare la persoanele fizice si/sau juridice de pe razele 

administrativ teritoriale cu acces la drumul judetean DJ107H supus protectiei, dar justificate numai pe baza 

avizelor de insotire a marfii din care sa reiese in clar ca punctul de incarcare/ descarcare este situat pe sectorul 

restrictionat. 

       k). vehicule fără încărcătură dar care depășesc 7,5to masa proprie și/sau gabarit din construcție, 

sunt considerate riverane acele vehicule pe baza documentelor conforme cu legislatia în vigoare, din care să reiese 

că vehiculele aparțin persoanelor fizice și/sau juridice ce își desfășoară activitățile pe razele administrativ 

teritoriale cu acces la drumul județean DJ107H supus protecției si unde in document este indicat in clar sediu social 

in cazul persoanelor juridice și domiciliul in cazul persoanelor fizice corespunzatoare identitatii fiecarui vehicul in 

parte.   

          Art.3 Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului și Arhitectul șef din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba, Inspectoratului Judetean de Politie Alba - Serviciul Rutier, Consiliului local Ighiu, 

Consiliului local Cricau, Consiliului local Galda de Jos. 

 

 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                      p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                 Liliana NEGRUȚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 180 

Alba Iulia, 28 iunie 2018 
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  Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 180/28 iunie 2018        

 

 

SECTOR DE DRUM  JUDEȚEAN ASUPRA CĂRUIA SE INSTITUIE  

RESTRICȚIE TEMPORARĂ, PARȚIALĂ DE CIRCULAȚIE 

 

 

1.  DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74);     

de la km 2+375 la km 18+210 pe distanta de 15+835 km între intersecția (DN1) Galda de Jos  și  Gara Șard 

Ighiu (DN74); 
- restricție temporară de circulație pentru vehiculele cu masa totală mai mare de 7,5 to în perioada 29.06.2018 -  

29.06.2019, cu excepția riveranilor; 

- la capetele sectorului de drum restricționat se vor instala: indicator rutier de formă rotundă indicativ C18 cu 

semnificația Accesul interzis vehiculelor având masa mai mare de 7,5 to însoțit de indicatorul rutier adițional 

de forma pătrată indicativ P18 de specificația CU EXCEPȚIA RIVERANILOR; 

  -   alternative de ocolire pentru vehiculele de tranzit care sunt obligate sa respecte restrictiile propuse, pot fi 

traseele: 

 traseul drumului national DN74 - Alba Iulia - DN1; 

 traseul: DN74 - Campeni - DN75 - limita judetul Cluj; 

- pentru evitarea traficului de tranzit de mare tonaj care transporta produse de balastiera/cariera, in municipiul 

Alba Iulia se recomanda ca rute ocolitoare, in functie de destinatie, urmatorul traseu: 

 DN 74 (Sard) - DE912 (intrare de pe DN74 din dreptul imobilului cu nr. 534 - Biserica Crestina dupa 

Evanghelie) - DE964 - DN1; 

- informarea utilizatorilor privind restricțiile temporare, parțiale de circulație de pe drumul județean DJ 107H: 

de la km 2+375 la km 18+210 pe distanța de 15+835 km între intersecția (DN1) Galda de Jos și  Gara Șard 

Ighiu (DN74), vor fi aduse la cunoștință prin publicarea pe site-ul www.cjalba.ro al Consiliului Județean Alba, 

și se vor comunica Inspectoratului de Poliție Județean Alba - Serviciul Poliției Rutiere Alba, Ministerului 

Transporturilor. 

 

 

      CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                      p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                 Liliana NEGRUȚ 

 

 
  



 

68 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliul Local al Comunei Daia Română, a 

tronsonului din drumul județean DJ 106 K: Sebeș (DN 1) - Daia Română - Ohaba - Secășel - DJ 107, aflat  

în intravilanul localității Daia Română, în vederea modernizării 

 

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

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliul Local al Comunei 

Daia Română, a tronsonului din drumul județean DJ 106 K: Sebeș (DN 1) - Daia Romana - Ohaba - Secășel - DJ 

107, aflat  în intravilanul localității Daia Română, în vederea modernizării; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind aprobarea predării temporare în administrarea 

Consiliul Local al Comunei Daia Română, a tronsonului din drumul județean DJ 106 K: Sebeș (DN 1) - Daia 

Romana - Ohaba - Secășel - DJ 107, aflat  în intravilanul localității Daia Română, în vederea modernizării; 

 - raportul de specialitate nr. 12405 din 21 iunie 2018 al Direcției Gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Ținând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Local al Comunei Daia Română  nr. 31/31.05.2018 privind încuviințarea cererii 

adresate Consiliului Județean Alba pentru aprobarea preluării temporare în administrarea Consiliului Local al 

Comunei Daia Română, a tronsonului din drumul județean DJ 106 K: Sebeș (DN 1) - Daia Romana - Ohaba - 

Secășel - DJ 107,  în vederea realizării de lucrări de amenajare alei pietonale. 

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. 22  și art.22^1 alin. 3, alin. 4 și alin. 8  din Ordonanța nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 91 alin. 1  lit. c) , art. 91 alin. 4  lit. a) și alin. 5 lit. a pct. 12  din Legea 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă predarea temporară în administrarea Consiliului Local al Comunei Daia Română, a 

tronsonului din drumul județean DJ 106 K: Sebeș (DN 1) - Daia Romana - Ohaba - Secășel - DJ 107, - conform 

anexei -  parte integrantă din prezenta hotărâre, aflat în intravilanul localității Daia Română, în vederea realizării 

lucrărilor de modernizare - „Amenajare alei pietonale”. 

Art. 2. Consiliul Județean Alba își exprimă acordul cu privire la lucrările de  modernizare -„Amenajare 

alei pietonale”.  

Art. 3. După recepţia finală a lucrărilor de modernizare - „Amenajare alei pietonale”, tronsonul din drumul 

județean menționate la art. 1 se retransmite Consiliului Județean Alba.  

Art. 4. Predarea, respectiv preluarea tronsonului din drumul județean DJ 106K menționat  la art. 1 se va 

face pe bază de protocol de predare – primire, încheiat atât la predarea către Consiliul Local al Comunei Daia 

Română, cât și la preluarea de către Consiliul Județean Alba, la terminarea lucrărilor de modernizare - Amenajare 

alei pietonale”,. 

Art. 5. Președintele Consiliului Judeţean Alba prin Direcția gestionarea patrimoniului şi Direcţia 

dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 6. Prin intermediul Secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

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

Președintelui Consiliului Județean Alba, Consiliului Local al Comunei Daia Română, Direcţiei gestionarea 

patrimoniului și Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                      p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Liliana NEGRUȚ 

 

Nr. 181 

Alba Iulia, 28 iunie 2018  
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  Anexa la Hotărârea   

Consiliului Județean Alba nr. 181 din 28 iunie 2018  

 

 

 

Datele de identificare a tronsonului de drum din 

DJ 106 K: Sebeș (DN 1) - Daia Romana - Ohaba - Secășel - DJ 107 care se predă temporar în administrarea 

Consiliului Local al Comunei Daia Română 

 

 

 

 

Denumirea drumului Localizare 
Poziţie 

kilometrică 

Lungime 

km 

DJ 106 K: Sebeș (DN 1) - Daia 

Romana - Ohaba - Secășel - DJ 107 

Intravilan localitatea Daia 

Română 

8+700-11+200 2,5  

 

 

 

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

 

Preşedinte:  p. Secretar:      Membri: 

Ion DUMITREL  Liliana Negruţ             Voichița Maria COMAN  

         Marian Florin AITAI  

         Ioan BODEA  

       Liliana NEGRUȚ 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliul Local al Comunei Doștat, a tronsonului 

din drumul județean DJ 141D: DJ 106I (Draşov) - Boz - Doştat - limită jud. Sibiu, aflat  în intravilanul 

localității Doștat, în vederea modernizării 

 

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

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre  privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliul Local al Comunei 

Doștat, a tronsonului din drumul județean DJ 141D: DJ 106I (Draşov) - Boz - Doştat - limită jud. Sibiu, aflat  în 

intravilanul localității Doștat, în vederea modernizării; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind aprobarea predării temporare în administrarea 

Consiliul Local al Comunei Doștat, a tronsonului din drumul județean DJ 141D: DJ 106I (Draşov) - Boz - Doştat - 

limită jud. Sibiu, aflat  în intravilanul localității Doștat, în vederea modernizării; 

 - raportul de specialitate nr. 12447 din 21 iunie 2018 al Direcției Gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Ținând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Local al Comunei Doștat nr. 31/15.06.2018 privind încuviințarea cererii adresate 

Consiliului Județean Alba pentru aprobarea preluării temporare în administrarea Consiliului Local Doștat, a 

tronsonului din drumul județean DJ 141D în vederea realizării de lucrări de amenajare podețe, rigole și trotuare în 

localitatea Doștat, comuna Doștat, jud. 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. 22  și art.22^1 alin. 3, alin. 4 și alin. 8  din Ordonanța nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 91 alin. 1  lit. c) , art. 91 alin. 4  lit. a) și alin. 5 lit. a pct. 12  din Legea 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă predarea temporară în administrarea Consiliului Local al Comunei Doștat, a tronsonului 

din drumul județean DJ 141D: DJ 106 I (Draşov) - Boz - Doştat - limită jud. Sibiu, - conform anexei -  parte 

integrantă din prezenta hotărâre, aflat în intravilanul localității Doștat, în vederea realizării de lucrărilor de 

modernizare - „Amenajare podețe, rigole și trotuare”. 

Art. 2. Consiliul Județean Alba își exprimă acordul cu privire la lucrările de modernizare - „Amenajare 

podețe, rigole și trotuare”.  

Art. 3. După recepţia finală a lucrărilor de modernizare - „Amenajare podețe, rigole și trotuare”, tronsonul 

din drumul județean menționat la art. 1 se retransmite Consiliului Județean Alba.  

Art. 4. Predarea, respectiv preluarea tronsonului din drumul județean DJ 141D menționat  la art. 1 se va 

face pe bază de protocol de predare – primire, încheiat atât la predarea către Consiliul Local al Comunei Doștat, cât 

și la preluarea de către Consiliul Județean Alba, la terminarea lucrărilor de modernizare. 

Art. 5. Președintele Consiliului Judeţean Alba prin Direcția gestionarea patrimoniului, Direcţia dezvoltare 

şi bugete  și al Direcției juridică şi relații publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, 

va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 6. Prin intermediul Secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

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

Președintelui Consiliului Județean Alba, Consiliului Local al Comunei Doștat, Direcţiei gestionarea patrimoniului 

și Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                      p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Liliana NEGRUȚ 

 

 

Nr. 182 

Alba Iulia, 28 iunie 2018 
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  Anexa la Hotărârea   

Consiliului Județean Alba nr. 182 din 28 iunie 2018  

 

 

 

 

 

Datele de identificare a tronsonului de drum din 

DJ 141D: DJ 106 I (Draşov) - Boz - Doştat - limită jud. Sibiu care se predă temporar în administrarea Consiliului 

Local al Comunei Doștat   

 

 

 

 

Denumirea drumului Localizare 
Poziţie 

kilometrică 

Lungime 

km 

DJ 141D: DJ 106 I (Draşov) - Boz - 

Doştat - limită jud. Sibiu 
Intravilan localitatea Doștat   

8+545-10+295 1,75  

 

 

 

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

 

Preşedinte:  p. Secretar:      Membri: 

Ion DUMITREL  Liliana NEGRUȚ    Voichița Maria COMAN  

         Marian Florin AITAI  

         Ioan BODEA  

       Liliana NEGRUȚ 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Sală Polivalentă de sport 

cu capacitate de  1800-2000 locuri” - Municipiul Blaj 

 

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

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiții „Sală 

Polivalentă de sport cu capacitate de  1800-2000 locuri” - Municipiul Blaj; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la 

obiectivul de investiții „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de  1800-2000 locuri” - Municipiul Blaj; 

- raportul de specialitate nr. 12.372 din 20 iunie 2018, al Serviciului pentru implementarea Programului 

Alba - Romania 100 din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Ținând cont de prevederile: 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 57 /2018  privind aprobarea Acordului de asociere între Judeţul 

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

comun a obiectivului „Centru Județean de Excelență Sportivă”; 

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

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

patrimoniului județului; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 3, lit. f) 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; 

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

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico economici aferenți obiectivului „Sală Polivalentă de sport cu 

capacitate de  1800-2000 locuri” - Municipiul Blaj, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

România 100 și Direcția Dezvoltare și Bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba, vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

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

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

Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridice şi relaţii publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete și 

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

Consiliului Județean Alba. 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                      p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Liliana NEGRUȚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 183 

Alba Iulia, 28 iunie 2018 
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  Anexa la Hotărârea   

Consiliului Județean Alba nr. 183 din 28 iunie 2018  

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI 

1. Denumirea obiectivului de investiţii: „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de  1800-2000 locuri” - 

Municipiul Blaj, judeţul Alba 

2. Elaborator documentaţie: S.C. ASIZA - BIROU DE ARHITECTURĂ  S.R.L. 

3. Beneficiarul obiectivului:  MUNICIPIUL BLAJ 

JUDETUL ALBA 

4. Amplasamentul obiectivului: municipiul Blaj, loc. Veza, f.n., județul Alba 

5. Indicatori tehnico - economici:  

 - valoarea totală a investiţiei este de 32.348.792,91 lei, cu TVA inclus, din care valoarea 

             C+M este  de 26.698.171,11 lei, cu TVA inclus 

- durata de execuie a obiectivului: 36 luni 

- regim de înălţime D+P+1E 

- suprafaţa construită: 4.579 mp 

- suprafaţa desfăşurată : 8.667 mp 

6. Finanţarea investiţiei:   50% buget local Municipiul Blaj 

                  50%  buget local Judeţul Alba 

 

                                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                      p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion DUMITREL                  Liliana NEGRUȚ 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între UAT - Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean 

Alba şi Fauna & Flora International SRL, Județul Hunedoara, în vederea realizării  activităților aferente 

Programului Managementul biodiversității și al peisajului, Subprogram 1.3 Paza şi implementare măsuri de 

conservare din Planul de management al siturilor ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa 

 

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

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între UAT - Judeţul Alba, prin 

Consiliul Judeţean Alba şi Fauna & Flora International S.R.L., Județul Hunedoara, în vederea realizării  

activităților aferente Programului Managementul biodiversității și al peisajului, Subprogram 1.3 Paza şi 

implementare măsuri de conservare din Planul de management al siturilor ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 

Frumoasa; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între 

UAT - Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Fauna & Flora International S.R.L., Județul Hunedoara, în 

vederea realizării  activităților aferente Programului Managementul biodiversității și al peisajului, Subprogram 1.3 

Paza şi implementare măsuri de conservare din Planul de management al siturilor ROSCI0085 Frumoasa și 

ROSPA0043 Frumoasa; 

- raportul de specialitate comun nr. 12.328 din 20 iunie 2018 al Direcţiei amenajarea teritoriului și 

urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea cu nr. 65/10 mai 2018 a Fauna & Flora International SRL, înregistrată registratura la 

Consiliul Judeţean Alba sub nr. 9621/15 mai 2018; 

Ținând cont de prevederile: 

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

de importantă comunitară Frumoasa ; 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 10 din 28 ianuarie 2016 privind aprobarea angajamentului de 

asumare a sustenabilității rezultatelor Proiectului “Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa și 

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

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

ordine publică și Comisia de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri – nu a emis aviz; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 6 lit. a) şi art. 98, coroborat cu art. 45 alin2. lit. f) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

Frumoasa; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE 

 Art. 1. Se aprobă încheierea, Acordului de cooperare între UAT - Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean 

Alba şi Fauna & Flora International SRL, Județul Hunedoara, în vederea realizării  activităților aferente 

Programului Managementul biodiversității și al peisajului, Subprogram 1.3 Paza şi implementare măsuri de 

conservare din Planul de management al siturilor ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa, conform 

anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcției amenajarea teritoriului și urbanism 

va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Președintelui Consiliului Județean Alba, Fauna & Flora International SRL - Județul Hunedoara, Direcţiei juridică şi 

relaţii publice, Direcţiei amenajarea teritoriului și urbanism, Direcţiei dezvoltare şi bugete şi Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                      p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Liliana NEGRUȚ 

 

Nr. 184 

Alba Iulia, 28 iunie 2018  

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

Consiliului Județean Alba nr. 184 din 28 iunie 2018  

 

 

          România                                                                                România 

       Judeţul Alba                                                                    Județul Hunedoara   

Consiliul Judeţean Alba                                                  Fauna & Flora International SRL S.R.L. 

                                                                                     

Nr.               din                                   Nr.              din  

 

    ACORD DE COOPERARE 

 

Preambul  

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 10 din 28 ianuarie 2016 privind aprobarea 

angajamentului de asumarea a sustenabilității rezultatelor proiectului „Managementul integrat al siturilor 

ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa”  

În vederea sprijinirii  protecției mediului în sensul realizării activităţilor din  Programului Managementul 

biodiversității și al peisajului, Subprogram 1.3 Paza şi implementare măsuri de conservare din Planul de 

management al siturilor ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa precum și a implementării de către 

Fauna & Flora International SRL, Județul Hunedoara a obiectivelor proiectului „Facilitarea conviețuirii omului 

cu carnivorele mari în Carpații de Sud - Vest”, activităţii care coincid, aflate în obligaţiile ambilor semnatari  

 

 Părţile: 

 

Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, cu sediul în Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul 

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

şi 

Fauna & Flora International S.R.L. (FFI), cu sediul în Deva, Bld. 1 Decembrie, nr.14, cam.23, jud. 

Hunedoara, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara cu nr. 

J20/664/04.08.2014, CUI 33448761, cont IBAN: RO62BTRLRONCRT0264147001, deschis la Banca 

Transilvania, telefon 0254/262335, fax 0254/262165, reprezentat legal prin d-nul Iain TREWBY - Director 

executiv în calitate de partener,  

au convenit să încheie prezentul acord de cooperare, cu respectarea următoarelor clauze: 

 

Articolul 1 - Scop 

1.1 Prezentul Acord de cooperare stabilește cadrul  de desfăşurare  a acţiunilor pentru sprijinirea protecției 

mediului și a obiectivelor proiectului „Facilitarea conviețuirii omului cu carnivorele mari în Carpații de Sud 

- Vest”şi pentru dezvoltarea şi valorificarea în comun a cunoştinţelor, în domeniile de interes comun, 

activităților aferente Programului Managementul biodiversității și al peisajului, Subprogram 1.3 Paza şi 

implementare măsuri de conservare din Planul de management al siturilor ROSCI0085 Frumoasa și 

ROSPA0043 Frumoasa.  

1.2 Acordul  se bazează pe recunoaşterea intereselor comune în domeniile de competenţă şi pe deschidere şi bună 

credinţă, pentru realizarea de activităţi care vor conduce la îndeplinirea obligaţiilor comune şi complementare 

şi permite desfășurarea activităților proiectului Fauna & Flora International SRL „Facilitarea conviețuirii 

omului cu carnivorele mari în Carpații de Sud - Vest” pe teritoriul ariilor naturale protejate Frumoasa 

administrate de către Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba. 

 

Articolul  2 -  Obiective 

2.1. Obiectivul principal al prezentului Acord de cooperare este îndeplinirea obligaţiilor de către Judeţul Alba  prin 

Consiliul Judeţean Alba a obligaţiilor din Subprogramul 1.3 Paza şi implementare măsuri de conservare din 

Planul de management al siturilor ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa – Măsura 1.3.5 ,, 

implementarea măsurilor de conservare pentru carnivorele mari, combaterea braconajului, implementarea 

masurilor de protecţie pentru animalele domestice în vederea limitării interacţiunii cu carnivorele mari, realizarea 

de întâlniri cu caracter instructiv cu factorii interesaţi ,,  şi de asemenea a obligaţiilor Fauna & Flora International 

S.R.L. (FFI) ce decurg din implementarea proiectului„Facilitarea conviețuirii omului cu carnivorele mari în 

Carpații de Sud - Vest” 

2.2 – Obiective secundare 

 Pentru realizarea scopului și obiectivului principal al prezentului Acord de cooperare, părţile îşi declară intenţia de 

a promova, în mod reciproc, relaţia de colaborare pe următoarele direcţii principale: 



 

76 

a. Realizarea unei comunicări în condiţii optime şi facilitarea schimbului de informaţii între părţi, în 

domeniile de interes comune în cadrul prezentului acord; 

b. Realizarea în condiţii optime a activităţilor comune şi complementare, implementate în cadrul creat de 

prezentul acord, care să contribuie la dezvoltarea bazei de cunoaştere şi identificarea de soluţii adecvate, în 

vederea realizării unui management eficient şi eficace al sitului Natura 2000 ROSCI0085 Frumoasa inclus 

în zona de interes; 

c. Implementarea de măsuri active pentru prevenirea pagubelor create de carnivorele mari;  

d. Facilitarea reciprocă a relaţiilor de cooperare cu alţi factori interesaţi, în domeniul conservării naturii şi a 

dezvoltării durabile, prin promovarea reciprocă a imaginii publice a partenerului. 

 

Articolul 3 - Durata 

3.1. Acordul de cooperare intră în vigoare de la data semnării lui pe o perioadă echivalentă cu perioada de 

implementare a proiectului „Facilitarea conviețuirii omului cu carnivorele mari în Carpații de Sud - Vest” , 

respectiv 31.12.2020.  

3.2. Părţile pot decide de comun acord prelungirea colaborării prin încheierea unui act adiţional la prezentul. 

 

Articolul 4 – Atribuţiile părţilor 

4.1. Atribuţii generale: 

- părţile se obligă să nu facă nimic de natură a aduce atingere imaginii sau intereselor lor, sub sancţiunea 

plăţii de daune-interese; 

- niciuna dintre părţi nu va folosi mărcile, siglele, însemnele, sau alte proprietăţi intelectuale care aparţin 

celeilalte Părţi pentru care aceasta din urmă deţine un drept de utilizare, fără a avea acordul prealabil scris al 

celeilalte Părţi. 

    4.2. Fauna & Flora International SRL (FFI): 

a) asigură suportul administrativ şi logistic necesar executării acordului; 

b) colectează date inițiale privind natura conflictelor dintre om și animale sălbatice, precum și a pagubelor 

produse de acestea în vederea acordării: 

-  de câini de pază (rasele Carpatin sau Mioritic). Oferirea de pregătire și sprijin permanent pentru 

creșterea și utilizarea câinilor de pază ca o măsură de prevenire/reducere a pagubelor; 

- garduri electrice pentru a proteja animalele și culturile (inclusiv stupine și livezi). Oferă instructaj 

și sprijin permanent pentru instalarea și utilizarea corectă a gardurilor, ca măsură de prevenire/reducere a 

pagubelor produse de carnivorele mari; 

       c) oferă sprijin și informații cu privire la eficacitatea și efectele măsurilor de prevenire/reducere a pagubelor 

oferite fermierilor și de asemenea oferă sprijin autorităților locale în ceea ce privește facilitarea procedurilor de 

despăgubire; 

      d) recrutează un medic veterinar pentru echipele de intervenție, identificarea și instruirea veterinarilor în 

intervenții la animale sălbatice și al atenuării conflictelor om-animale sălbatice; 

      e) creează o unitate veterinară mobilă pentru a răspunde, evalua, trata și monitoriza atât speciile de animale 

sălbatice, cât și cele domestice, care necesită îngrijiri urgente în urma unui conflict „om-animal sălbatic” – 

desfășurarea activității de către echipa FFI; 

      f) pune la dispoziția administratorului rapoartele și rezultatele obținute; 

4.3. Atribuţiile Județului Alba prin  Consiliul Județean Alba: 

a) pune la dispoziţia Fauna & Flora International SRL  orice informaţii şi/sau documentaţii pe care le deţine şi 

care pot fi relevante pentru realizarea acordului, documentele urmând a fi returnate administratorului acordului; 

b) participă la unele activităţi din cadrul proiectului la solicitarea  Fauna & Flora International SRL şi anume  

deplasarea în comun  în teren  pentru  realizarea chestionarelor, a acțiunilor de oferirea de câini şi garduri electrice 

precum și la întâlnirile tematice organizate de către acesta  etc.; 

c) oferă pe pagina www.naturafrumoasa.ro informații cu privire la eficacitatea și efectele măsurilor de 

prevenire/reducere a pagubelor produse de carnivorele mari; 

d) permite desfășurarea activităților proiectului Fauna & Flora International SRL pe teritoriul ariilor naturale 

protejate Frumoasa. 

 

Articolul 5 – Încetarea acordului 

5.1. Prezentul acord poate înceta în una din următoarele modalităţi: 

- prin acordul părţilor, exprimat în scris; 

- prin ajungere la termen, în cazul în care nu a fost încheiat un act adiţional de prelungire; 

- prin denunţarea unilaterală din partea oricărei părţi, după o notificare prealabilă de minim 10  zile 

calendaristice. 

Articolul 6 - Forţa majoră 



 

77 

6.1. Forţa majoră, convenită ca fiind acel eveniment absolut imprevizibil şi de neînlăturat petrecut după intrarea în 

vigoare a acordului, care împiedică partea sau părţile să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin acord, exonerează 

de răspundere partea care o invocă în condiţiile prezentului acord. 

 

Articolul 7 – Clauze finale 

7.1. Orice modificare sau completare a prezentului Acord de cooperare se va face cu acceptul ambelor părţi, iar în 

acest scop se va semna un act adiţional care va face parte integrantă din prezentul Acord; 

7.2. Orice litigiu legat de modul de interpretare sau de implementare a prezentului Acord se va soluţiona pe cale 

amiabilă. În cazul în care nu este posibilă soluţionarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor 

judecătoreşti competente; 

7.3. Dacă orice articol al acestui acord este sau devine ilegal sau neaplicabil, efectul legal al celorlalte clauze 

rămâne neafectat. Părţile vor substitui articolul invalid cu unul valid care este cel mai aproape de cel asupra căruia 

s-a căzut de acord.       

   

Prezentul acord s-a încheiat astăzi                        , în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare 

parte. 

 

          FAUNA & FLORA                                            JUDEȚUL ALBA,  

    INTERNATIONAL SRL                                        PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN                                                                                      

                                                                    ALBA 

         

        Director executiv,                                                    Președinte,  

                                                                                              

Director executiv, 
                                       

 

 

         Arhitect şef, 

                  

 

 

                   Vizat C.F.P.P. 

 

                 Consilier juridic           

 

 

 

 

  



 

78 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea componenţei nominale a Colegiului Director al   

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

 

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

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a  Colegiului Director al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a  Colegiului 

Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 12261/19 iunie 2018 al Direcţiei juridică şi relaţii publice din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 Luând în considerare prevederile: 

 - Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 377/19 decembrie 2017 privind aprobarea componenţei 

nominale a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

 - Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 126/8 mai 2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de 

funcţii și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 158 din 13 iunie 2018 privind încetarea de drept a raportului 

de serviciu, al domnului Sorin Valerian CHIRILĂ - director general al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Alba; 

 - Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 166 din 28 iunie 2018 exercitarea cu caracter temporar a 

funcţiei publice de conducere vacantă - director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Alba de către domnul Valentin - Ioan FRĂCEA; 

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

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

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - art. 14 din Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare al Direcţiei generale de asistenţă socială 

şi protecţia copilului, aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal,  cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă modificarea componenţei Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Alba, în sensul constatării încetării de drept a calității de locțiitor al președintelui Colegiului 

director deținută de domnul Sorin Valerian CHIRILĂ - director general al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Alba (ca urmare a încetării de drept a raportului de serviciu prin îndeplinirea 

cumulativă a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare) și înlocuirii acestuia 

cu domnul  Valentin – Ioan FRĂCEA (ca urmare a exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de 

conducere vacantă - director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba). 

Art. 2. Se aprobă nominalizarea în componența Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba, în calitate de membru a domnului: 

Membru: Lucian Nicolae BARBOȘ  Director executiv, Direcția Publică 

       Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba 

Art. 3. Componenţa nominală a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba, este următoarea: 

Președinte: Vasile BUMBU   Secretarul Județului Alba 

Locțiitor: Valentin Ioan FRĂCEA  Director general D.G.A.S.P.C. Alba 

Membri: Dragoș Antoniu CUJEREAN  Director general adjunct D.G.A.S.P.C. Alba 

  Mircea CRISTEA   Director executiv D.G.A.S.P.C. Alba 

lnk:LEG%20PRL%20448%202006%200


 

79 

  Lucian Nicolae BARBOȘ  Director executiv, Direcția Publică 

       Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba 

Membri, personal de conducere din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului  

Ana Maria BORTEŞ  Șef serviciu, Serviciul management de caz 

pentru copii şi managementul calităţii serviciilor de tip 

rezidenţial  

Viorica CĂLIN   Șef serviciu, Serviciul financiar contabil 

   Aurelian Dinu CREIVEAN  Șef serviciu (exercitare cu character 

       temporar), Serviciul evaluare complexă a   

     persoanelor adulte cu handicap 

  Maria HUMUZĂU   Șef serviciu, Serviciul management de caz 

pentru copii şi managementul calităţii serviciilor de tip 

rezidenţial  

Gheorghe LAZĂR Șef serviciu, Serviciul întreţinere şi deservire 

Ioan Ovidiu MÂNDROC  Șef serviciu, Serviciul juridic şi contencios 

Mirela MÂNDROC   Șef serviciu, Serviciul monitorizare, analiză  

statistică, strategii, programe, proiecte şi ONG  

Aura NAPĂU   Șef serviciu, Serviciul achiziţii, patrimoniu,  

     tehnic şi administrativ 

  Vasile POPA    Șef serviciu, Serviciul resurse umane şi  

       gestiunea funcţiei publice 

  Nicolae Dan SCHIAU  Șef serviciu (exercitare cu caracter  

       temporar),  Serviciul de evaluare complexă  

       pentru copii 

Bianca PIAZĂ   Șef birou (exercitare cu caracter temporar), 

     Biroul intervenţie în regim de urgenţă în  

     domeniul asistenței sociale 

Cristiana Maria PRUNEAN Șef birou, Biroul evidenţă şi plată beneficii  

     de asistență socială     

Mihai TONEA   Șef birou, Biroul adopţii şi postadopţii 

Bazil NISTOR   Șef birou, Biroul sănătatea, securitatea  

       muncii şi PSI 

  Alina Elena FEJER   Șef centru, Casa de tip familial nr. 8 Sîncrai  

 Marcela JURCĂ   Șef centru, Centrul de îngrijire şi asistenţă  

       pentru personae adulte cu dizabilități Abrud 

  Ioan George LUPEA  Șef centru, Centrul maternal pentru 6 cupluri  

       mamă – copil „Speranţa” Alba Iulia 

  Liana Maria MUNTEANU  Șef centru, Centrul de îngrijire şi asistenţă  

       pentru personae adulte cu dizabilități  

       Gîrbova 

Maria Floarea MANIAC  Șef centru, Casa de tip familial „Speranţa 

     copiilor” Cugir 

  Maria PAULETTI   Șef centru, Centrul de plasament Blaj 

Elisaveta POPA   Şef centru, Centrul de recuperare şi  

     reabilitare neuropsihiatrică Galda de Jos 

  Lavinia Simona STOIA  Șef centru, Centrul de zi pentru copii cu  

       dizabilități „Arnsberg” Alba Iulia 

 Art. 4. Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 1 iulie 2018. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului 

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

Consiliului Județean Alba, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, persoanelor 

nominalizate, Direcţiei juridică și relații publice și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                      p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Liliana NEGRUȚ 

Nr. 185 

Alba Iulia, 28 iunie 2018  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba, 

stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 255/31 iulie 2017 

 

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

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba, 

stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 255/31 iulie 2017; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia 

Copilului Alba, stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 255/31 iulie 2017; 

 - raportul de specialitate nr. 12260/19 iunie 2018 comun, al secretarului județului Alba și al Direcţiei 

juridică şi relaţii publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 Luând în considerare prevederile: 

 - Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 255 din 31 iulie 2017 privind aprobarea componenţei și a 

Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 158 din 13 iunie 2018 privind încetarea de drept a raportului 

de serviciu, al domnului Sorin Valerian CHIRILĂ - director general al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Alba; 

 - Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 166 din 28 iunie 2018 exercitarea cu caracter temporar a 

funcţiei publice de conducere vacantă - director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Alba de către domnul Valentin - Ioan FRĂCEA; 

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

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

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 5 lit. a pct. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 115 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - H.G. nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului; 

- Regulamentului - cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială și 

protecția copilului, aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 În temeiul art. 97 și 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 componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba, în sensul constatării 

încetării de drept a calității de vicepreședinte al acestei comisii a domnului Sorin Valerian CHIRILĂ - director 

general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba (ca urmare a încetării de drept a 

raportului de serviciu prin îndeplinirea cumulativă a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare 

pentru pensionare) și înlocuirii acestuia cu domnul  Valentin – Ioan FRĂCEA (ca urmare a exercitării cu caracter 

temporar a funcţiei publice de conducere vacantă - director general al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Alba). 

 Art. 2. Anexa nr. 1 a  Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 255 din 31 iulie 2017 privind aprobarea 

componenţei și a Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba, se 

modifică în mod corespunzător, urmând a avea următorul cuprins: 

COMPONENȚA COMISIEI PENTRU PROTECŢIA COPILULUI ALBA 

Președinte: 

Vasile BUMBU   - secretarul Județului Alba 

Vicepreședinte: 

Valentin – Ioan FRĂCEA - director general (prin exercitarea funcției cu caracter  

    temporar), Direcția Generală de Asistență Socială și  

    Protecția Copilului Alba 

 Membri titulari: 

 dr. Anton BUTNARU - medic primar medicină generală, profil pediatrie - 

 Direcția de Sănătate Publică Alba 

 desemnat de Direcția de Sănătate Publică Alba 
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 Dumitru PANȚA  - inspector școlar învățământ special - Inspectoratul  

     Școlar Județean Alba 

 desemnat de Inspectoratul Școlar Județean Alba 
 Irina Aurelia BORZA - șef serviciu, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție 

Socială Alba – Serviciul Beneficii de Asistență Socială  

 desemnată de Agenția Județeană pentru Plăți și 

Inspecție Socială Alba 

 Teodor CRIȘAN  - reprezentant legal al Asociației „Sfânta Veronicaˮ 

sat Dumbrava, comuna Unirea 

 reprezentant al organismelor private acreditate 
 Teofil SLEVAȘ  - reprezentant legal al Filialei Filantropia Ortodoxă Totoi 

a Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia 

 reprezentant al organismelor private acreditate 

Membri supleanți: 

 dr. Nicoleta OARGĂ - medic primar pediatru – șef secție Pediatrie – Spitalul  

     Județean de Urgență Alba Iulia 

 desemnată de Direcția de Sănătate Publică Alba 

Felicia CROITORU - inspector școlar dezvoltarea resursei umane - Inspectoratul Școlar 

Județean Alba 

 desemnată de Inspectoratul Școlar Județean Alba 
 Adina PANTEA  - consilier superior, Agenția Județeană pentru Plăți și  

Inspecție Socială Alba – Serviciul Beneficii de Asistență Socială  

 desemnată de Agenția Județeană pentru Plăți și 

Inspecție Socială Alba  

Sebastian ONAC - reprezentant legal al Asociației Non Guvernamentală Maria Beatrice 

Alba Iulia 

 reprezentant al organismelor private acreditate 
Sebastian TOCĂNEL - reprezentant legal al Asociației Filantropia Ortodoxă Aiud 

 reprezentant al organismelor private acreditate. 

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, Comisiei pentru Protecția Copilului, Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba, Direcției juridică și relații publice, Direcţiei  dezvoltare şi bugete și Biroului 

resurse umane din cadrul aparatului  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                      p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Liliana NEGRUȚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 186 

Alba Iulia, 28 iunie 2018 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile 

 

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

Luând în dezbatere: 

  - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile; 

   - raportul de specialitate nr. 12293/20.06.2018 al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

 În temeiul prevederilor: 

- art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- art. 1166 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii 

- art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. b), ale art. 45 alin. (2) lit. b) coroborate cu art. 98 din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 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, 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, 

Comisia de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri – nu a emis aviz și de avizul 

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

e.     Având în vedere prevederile: 

-  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările 

ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

-  Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare 

a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 

   Ținând seama de prevederile: 

-  art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   

        

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea de investiții publice de interes 

public județean, prevăzute în anexă la prezenta Hotărâre, a căror documentații tehnico-economice au fost aprobate 

prin:   

 Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 274/08.09.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice faza D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 

„Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” în vederea 

depunerii acestuia spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020,  

 Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 129/08.05.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Alba nr. 168/24.05.2017 care are ca obiect aprobarea documentaţiei tehnico-economice 

faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare 

energetică Spital Pneumoftiziologie Aiud” în vederea depunerii acestuia spre finanţare în cadrul 

Programului Operaţional Regional 2014-2020,  

 Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 49/22.02.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 376 din 14 decembrie 2017 care are ca obiect modificarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 166 din 24 mai 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza 

DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare energetică a 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia” în vederea depunerii acestuia spre finanţare în cadrul 

Programului Operaţional Regional 2014-2020, 

 Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 4/06.01.2017 privind aprobarea documentației tehnico-

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

„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) ” în vederea depunerii acestuia spre 

finanțare în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020,  

http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/09/H2742017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/09/H2742017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/09/H2742017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/09/H2742017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/05/H1682017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/05/H1682017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/05/H1682017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/05/H1682017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2018/02/H492018.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2018/02/H492018.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2018/02/H492018.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2018/02/H492018.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2018/02/H492018.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2018/02/H492018.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/01/H42017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/01/H42017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/01/H42017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/01/H42017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/01/H42017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/01/H42017.pdf
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 Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 41/22.02.2018  privind aprobarea documentației tehnico-

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

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

 Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 56/16.03.2018 privind aprobarea documentației tehnico-

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

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

 Hotărârea Consiliului Județean Alba 59/16.03.2018 privind aprobarea documentației tehnico-

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

„Consolidare corp drum județean DJ 107 K: Galda de Jos - Mesentea - Benic - Întregalde, 

Judeţul Alba, km 17+700 – 23+700”. 

 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 – (1) Se aprobă contractarea și garantarea cu venituri proprii a unei emisiuni de obligațiuni cu o 

valoare de maxim 32.500.000,00 lei și o durata de maxim 15 ani. 

                             (2) Pentru pre-finanțarea emisiunii de obligațiuni de la alin. (1), se aprobă contractarea și 

garantarea cu venituri proprii a unui credit bancar cu o valoare de maxim 32.500.000,00 lei și o durata de maxim 

12 ani. 

Art. 2 – (1) Contractarea finanțării rambursabile prevăzute la art. 1 alin. (2) se face pentru realizarea 

obiectivelor de investiții de interes public județean, prevăzute în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre și care face parte 

integrantă din aceasta. 

                              (2) Contractarea finanțării rambursabile prin emisiune de obligațiuni prevăzută la art. 1 alin. (1) 

se va realiza oricând în interiorul perioadei de creditare bancară, iar suma atrasă va avea ca destinație exclusivă 

rambursarea creditului bancar prevăzut la art. 1 alin. (2). 

Art. 3 - Din bugetul local al județului Alba se asigură integral plata:  

a) serviciului anual al datoriei publice locale;  

b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;  

c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art. 1.  

Art. 4 - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are 

obligaţia să publice pe pagina de internet a Consiliului Județean Alba www.cjalba.ro următoarele date:  

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări 

ale acesteia;  

b) valoarea finanțării rambursabile contractate/garantate în valută de contract;  

c) gradul de îndatorare a Județului Alba;  

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a 

finanţării rambursabile;  

e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;  

f) plățile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.  

(2) Datele prevăzute la alin.(1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru 

trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.  

Art. 5 - Se aprobă achiziționarea de servicii financiare de structurare a emisiunii de obligațiuni pre-

finanțate prin credit bancar, în conformitate cu Normele procedurale pentru achiziționarea de servicii financiare de 

structurare de obligațiuni, așa cum acestea sunt descrise în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 6 - Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Alba să aprobe prin Dispoziție structura finală 

a finanțării rambursabile prin emisiune de obligațiuni pre-finanțată prin credit bancar, elementele de detaliu ale 

structurii și orice alte caracteristici ale finanțării, în funcție de mediul economico-financiar, în concordanță cu 

necesitățile specifice ale obiectivelor de investiții ce urmează a fi finanțate. 

Art. 7 - Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Alba să semneze în numele și pentru Județul 

Alba prospectul de emisiune de obligațiuni, contractul de creditare bancară, acordul/acordurile de garantare și orice 

alte documente necesare obținerii și derulării finanțării prin emisiune de obligațiuni și credit bancar.  

Art. 8 - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Președintele Consiliului Județean 

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

Art. 9 – 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, 

http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2018/02/H412018.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2018/02/H412018.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2018/02/H412018.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2018/03/H562018.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2018/03/H562018.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2018/03/H562018.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2018/03/H592018.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2018/03/H592018.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2018/03/H592018.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2018/03/H592018.pdf
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Președintelui Consiliului Județean Alba și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba. 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Liliana NEGRUȚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 187 

Alba Iulia, 28 iunie 2018 
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Anexa nr. 1 la Hotărârea  

Consiliului Judeţean Alba nr. 187 din 28 iunie 2018  

 

 

                             Lista obiectivelor de investiții de interes public județean 

 

 

Nr. 

crt. 

Obiectiv de investiții 
Valoare (lei) 

Obiective de investiții co-finanțate din fonduri UE 

1. Proiect ”Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului 

Orășenesc Ocna Mureș” 261.695,36 

2. Proiect ”Reabilitarea energetică a Spitalului de 

Pneumofiziologie Aiud” 2.336.471,70 

3. Proiect ”Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de 

Urgență Alba Iulia” 1.550.067,85 

4. Proiect ”Modernizare drum județean DJ 107I: 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)” 13.830.237,00 

 SUBTOTAL 17.978.471,91 

Obiective de investiții finanțate de la bugetul local 

5. Consolidare corp drum județean DJ107K:Galda de Jos - 

Mesentea - Benic - Întregalde, jud. Alba km .17+700-

km.23+700 

6.472.310,41 

6. Modernizare drum județean DJ103E:DN1-Garbova de Jos-

Garbovita-Garbova de Sus 
3.476.109,89 

7. Modernizare drum județean DJ704K:Vinerea (DJ704)-Salistea 

(DJ705E) 
4.573.107,79 

 SUBTOTAL 14.521.528,09 

 TOTAL GENERAL 32.500.000,00 

 

 

 

         CONTRASEMNEAZĂ 

   PREŞEDINTE,                                                        p.  SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

              Ion DUMITREL                                                                           LILIANA NEGRUŢ                                                                                                                                                  

          

 

  



 

86 

                                  Anexa nr. 2 la Hotărârea  

 Consiliului Judeţean Alba nr. 187 din 28 iunie 2018  

 

 

     NORME PROCEDURALE 

                   pentru achiziționarea de servicii financiare de structurare de obligațiuni  

 

                   SECTIUNEA I: DISPOZIȚII GENERALE 

 Art. 1. Prezentele Norme Procedurale stabilesc procedura de atribuire a serviciilor financiare de structurare 

de obligațiuni, destinate asigurării finanțării obiectivelor de investiții de interes public județean, ținând cont de 

faptul că Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare nu se aplică pentru 

atribuirea contractelor de achiziție publică de servicii care au ca obiect servicii financiare în legătură cu emisiunea, 

vânzarea, cumpărarea sau transferul valorilor mobiliare, în temeiul prevederilor art. 29 alin. 1 lit. e) din legea sus-

menționată. 

 Art. 2. Scopul prezentelor norme procedurale îl constituie asigurarea aplicării principiilor prevăzute la art. 

2 alin (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: 

        a) nediscriminarea; 

        b) tratamentul egal; 

        c) recunoașterea reciprocă; 

        d) transparența; 

        e) proporționalitatea; 

        f) asumarea răspunderii. 

 Art. 3. Derularea procesului de achiziție publică se va desfășura în temeiul prevederilor prezentelor Norme 

Procedurale și cu respectarea principiilor generale ale Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările 

şi completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, care se vor aplica în mod 

corespunzător. 

 Art. 4. Atribuirea contractului de achiziție publică se va realiza în urma aplicării unei proceduri de selecție 

de oferte, care se va derula în 3 (trei) etape, după cum urmează: 

 A. Etapa I - Publicarea invitației de participare și primirea ofertelor: 

a) Publicarea anunțului privind organizarea selecției de oferte pe pagina de internet a autorității contractante  

- Perioada cuprinsă între data publicării anunțului și data primirii ofertelor va fi de cel puțin 12 

(douăsprezece) zile calendaristice. 

b) Primirea solicitărilor de clarificări sau informații suplimentare, elaborarea și transmiterea răspunsurilor, după 

caz  

- Autoritatea contractantă va răspunde acestor solicitări într-o perioada care nu va depăși, de regulă, 3 zile 

lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări. 

c)  Primirea ofertelor (documente de calificare, propunere tehnică și propunere financiară inițială); 

d) Deschiderea ofertelor, în ședință publică, în prezența Comisiei de Evaluare și a reprezentanților ofertanților, 

după caz. 

e) Examinarea ofertelor, solicitarea de clarificări (după caz), stabilirea ofertelor admisibile și respingerea ofertelor 

neconforme; 

f) Analizarea propunerilor tehnice și financiare depuse de ofertanți și stabilirea elementelor care vor face obiectul 

negocierilor; 

g) Transmiterea Invitației de participare la etapa a II-a, cu privire la negocierea ofertelor depuse către toți ofertanții 

ale căror oferte au fost declarate admisibile. Perioada cuprinsă între data transmiterii Invitației de participare la 

Etapa a II-a și data stabilită pentru derularea negocierilor va fi de cel puțin 5 (cinci) zile calendaristice. 

 B. Etapa a II-a - Negocierea ofertelor 

a) La data și ora stabilită în Invitația de participare la Etapa a II-a va avea loc negocierea ofertelor cu ofertanții ale 

căror oferte au fost declarate admisibile. 

b) Autoritatea contractantă va derula negocieri cu fiecare ofertant în parte. Negocierea va viza prețul ofertei și 

elementele propunerii tehnice identificate, precum și alte aspecte, după caz; 

c) În funcție de rezultatele obținute în urma derulării procedurii descrise la punctul anterior, Comisia poate decide 

desfășurarea unei/unor runde suplimentare de negociere. 

d) În cadrul negocierilor sau în cuprinsul ofertei finale transmise, fiecare ofertant are obligația de a declara că 

oferta sa, astfel cum a fost negociată, este finală, pe deplin angajantă și nu mai poate fi îmbunătățită. 

e) În situația în care nu se va ajunge la acord asupra unora dintre elementele propunerilor tehnice și/sau financiare 

care fac obiectul analizei și negocierilor și care sunt considerate de Comisie ca fiind dezavantajoase pentru 
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autoritatea contractantă, Comisia poate aprecia oferta respectivă ca fiind neconformă și poate decide respingerea 

acesteia. 

 C) Etapa a III-a – Evaluarea ofertelor, atribuirea și semnarea contractului 

a) Evaluarea de către autoritatea contractantă a ofertelor finale, pe baza criteriului de atribuire și întocmirea 

clasamentul ofertelor, respectiv al ofertanților, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut. 

b) Comunicarea tuturor ofertanților a rezultatului procedurii de achiziție publică. 

c) Atribuirea contractului de servicii și semnarea contractului de servicii. 

  SECTIUNEA a II-a: DISPOZIȚII SPECIFICE 

 Art. 5. Pentru aplicarea prevederilor prezentelor Norme procedurale, autoritatea contractantă va elabora 

fișa de date, caietul de sarcini, modelele de formulare și modelul de contract. 

 Art. 6. Autoritatea contractantă va aplica criterii de calificare și selecție referitoare la: 

a) Motive de excludere a ofertantului; 

b) Capacitatea ofertantului. 

 Art. 7. Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului orice operator economic 

despre care are cunoștință, pe baza de documente justificative, că se află în cel puțin una dintre situațiile prevăzute 

la art. 164, 165 sau 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Art. 8. Autoritatea contractantă va aplica criterii de calificare și selecție referitoare la capacitatea 

ofertantului, cu privire la: 

a) Capacitatea de exercitare a activității profesionale, în sensul precizării obiectului de activitate al ofertantului – 

cod CAEN, din care să rezulte că ofertantul are în obiectul de activitate prestarea serviciilor care fac obiectul 

procedurii de achiziției; 

b) Situația economică și financiară, în sensul prezentării unei declarații din care să rezulte valoarea cifrei medii de 

afaceri în ultimii 3 (trei); 

c) Capacitatea tehnică și profesională, în sensul prezentării de documente cu privire la principalele servicii similare 

prestate, din care să rezulte că a prestat minim 1 contract de servicii de structurare a unei emisiuni de obligațiuni cu 

o valoare de peste 30.000.000 lei (sau echivalent), subscrisă integral. 

 Art. 9. Având în vedere specificul procedurii de achiziție și a naturii serviciilor solicitate, autoritatea 

contractantă nu va solicita ofertanților depunerea garanției de participare și nu va solicita ofertantului declarat 

câștigător constituirea garanției de bună execuție. 

 Art. 10. Autoritatea contractantă are obligația de a stabili și de a include în anunțul de participare la 

selecția de oferte data limită pentru depunerea ofertelor, care nu va fi stabilită mai devreme de 12 (doisprezece) zile 

calendaristice de la data publicării anunțului. 

 Art. 11. Autoritatea contractantă are dreptul de a prelungi perioada stabilită ca dată limită pentru 

depunerea ofertei. În acest caz autoritatea contractantă are obligația de a comunica noua dată de depunere, cu cel 

puțin 3 (trei) zile înainte de data limită stabilită inițial. În acest caz, toate drepturile și obligațiile organizatorului și 

participanților la procesul de selecție, decurgând din termenul inițial, vor decurge și se vor raporta la noul termen. 

 Art. 12. Orice operator economic care a obținut un exemplar din documentația de atribuire, are dreptul de 

a solicita, în scris, clarificări despre elementele cuprinse în aceasta. Autoritatea contractantă are obligația de a 

transmite răspuns la orice solicitare de clarificări, într-o perioadă care nu trebuie să depășească, de regulă, 3 (trei) 

zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări, din partea operatorului economic, dar numai acelor solicitări 

primite cu cel puțin 6 (șase) zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor. 

 Art. 13. În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând 

astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut anterior, aceasta din urmă are, 

totuși, obligația de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea și 

transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data limită de 

depunere a ofertelor. 

 Art. 14. Autoritatea contractantă are dreptul de a completa, din proprie inițiativă, în vederea clarificării, 

documentația de atribuire. Orice astfel de completare va fi adusă la cunoștința operatorilor economici interesați, 

dacă acest fapt nu afectează participarea la procedura de selecție de oferte. 

 Art. 15. Ofertele vor fi depuse până la data și ora stabilită în Anunț/Documentația de atribuire, la sediul 

autorității contractante. Ofertele pot fi depuse personal sau transmise prin poștă. Ofertele sosite după termenul 

limită vor fi marcate cu textul „Ofertă întârziată” și vor fi respinse de către autoritatea contractantă ca oferte 

întârziate. 

 Art. 16. Orice ofertant are dreptul de a-și modifica sau retrage oferta numai înainte de data limită stabilită 

pentru depunerea ofertei. Nicio ofertă nu poate fi retrasă sau modificată după expirarea datei limită pentru 

depunerea ofertelor, sub sancțiunea excluderii ofertantului de la procedura de achiziție. 

 Art. 17. Perioada de valabilitate a ofertei, considerată de la data deschiderii ofertelor, este de 60 (saizeci) 

zile. Oferta valabilă pe o perioadă mai scurtă, va fi respinsă ca necorespunzătoare. Autoritatea contractantă își 

rezervă dreptul de a solicita ofertanților prelungirea perioadei de valabilitate a ofertelor. 
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 Art. 18. Ofertantul va suporta toate costurile impuse de pregătirea, elaborarea și prezentarea ofertei sale, 

iar autoritatea contractantă nu va fi în nici un caz răspunzătoare pentru aceste costuri, indiferent de desfășurarea 

sau rezultatul achiziției publice. 

 Art. 19. Pentru evaluarea și compararea ofertelor, autoritatea contractantă desemnează o comisie de 

evaluare și, după caz, experți cooptați. Comisia de evaluare va examina și compara ofertele corespunzătoare, 

conform criteriului de atribuire al contractului. Comisia de evaluare își rezervă dreptul de a accepta sau respinge 

orice variantă de ofertă prezentată. 

 Art. 20. În scopul examinării, evaluării și comparării obiective a ofertelor, comisia de evaluare va putea 

cere oricărui ofertant, individual, clarificări asupra ofertei. Cererea de clarificare și răspunsul se pot face prin 

email, poștă sau fax, dar nu se va solicita sau permite nici o modificare în prețul sau conținutul ofertei. În cazul în 

care, la solicitarea comisiei, ofertantul nu clarifică cele solicitate în termenul stabilit, oferta va fi respinsă. 

 Art. 21. Înainte de examinarea și evaluarea detaliată a ofertelor, comisia de evaluare va analiza în ce 

măsură acestea sunt conforme. O ofertă conformă este cea care se conformează tuturor termenilor, condițiilor și 

specificațiilor din documentația de atribuire, fără abateri care: 

a) afectează în orice mod obiectul, calitatea sau execuția contractului; 

b) limitează în orice mod, contrar documentelor pentru elaborarea și prezentarea ofertei, drepturile autorității 

contractante; 

c) aduc rectificări ce ar afecta inechitabil competiția față de alți ofertanți care au prezentat oferte corespunzătoare. 

 Art. 22. Constituie motive de eliminare a ofertelor: 

a) absența din ofertă a informațiilor sau a documentației cerute prin documentele pentru elaborarea și prezentarea 

ofertei; 

b) prezentarea unor condiții de contractare inacceptabile pentru autoritatea contractantă. 

 Art. 23. Niciun ofertant nu va contacta, pe perioada derulării procedurii de achiziție (situată între 

momentul depunerii ofertei și cel al primirii invitației la semnarea contractului sau al primirii notificării cu privire 

la neselecționarea ofertei), membrii comisiei de evaluare. Orice încercare a unui ofertant de a influența membrii 

comisiei de evaluare, în evaluarea ofertei sale, în compararea ofertelor sau a luării deciziei de acordare a 

contractului, va conduce la respingerea ofertei acestuia. 

 Art. 24. Autoritatea contractantă va atribui contractul de achiziție de servicii de creditare bancară 

ofertantului care depune oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, pe baza criteriului de atribuire 

„cel mai bun raport calitate-preț”, care va include evaluarea prețului serviciilor, a metodologiei propuse pentru 

prestarea activităților, a experienței experților cheie propuși și a experienței generale a ofertantului din punct de 

vedere calitativ (valoarea emisiunilor de obligațiuni pentru care a asigurat 

structurarea și au fost subscrise integral). 

 Art. 25. Autoritatea contractantă finalizează procedura de atribuire prin încheierea contractului de achiziție 

publică sau prin anularea procedurii de atribuire, conform prevederilor art. 211 din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. Decizia de anulare nu creează vreo obligație 

autorității contractante față de participanții la selecția de oferte. 

 Art. 26. Autoritatea contractantă va informa ofertanții cu privire la deciziile luate în cadrul procedurii de 

achiziție publică, inclusiv cu privire la rezultatul procedurii de atribuire, pe baza principiilor generale ale Legii nr. 

98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare și Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 

pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 Art. 27. Soluționarea contestațiilor se va realiza conform prevederilor Legii nr. 101/2016 privind remediile 

și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor 

de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului 

Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările şi completările ulterioare . 

 Art. 28. Autoritatea contractantă va întocmi și va constitui dosarul achiziției publice, pe baza principiilor 

Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Art. 29. Autoritatea contractantă va derula contractul de achiziție de servicii conform rezultatului 

procedurii și prevederilor contractuale. 

 Art. 30. Dispozițiile prezentelor Norme procedurale vor fi puse în aplicare prin elaborarea și publicarea 

invitației/anunțului de participare, a documentației de atribuire (fișa de date, caietul de sarcini, modelele de 

formulare și modelul de contract) și al oricăror alte documente necesare, al căror conținut va fi aprobat de 

autoritatea contractantă. 

 Art. 31. În măsura în care nu contravin prevederilor prezentelor Norme procedurale, acestea se 

completează cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice, cu modificările şi completările ulterioare și ale Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în 
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materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de 

lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a 

Contestațiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

         CONTRASEMNEAZĂ 

   PREŞEDINTE,                                                            p.  SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

              Ion DUMITREL                                                                             LILIANA NEGRUŢ                                                                                                                                                  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și 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, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 

 

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

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre pentru modificarea și 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, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea și 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, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- raportul de specialitate nr. 12368/20 iunie 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, 

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, 

Comisia de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri – nu a emis aviz și de avizul favorabil 

al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. b, alin. 3 lit. a şi lit. d din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările 

ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 Art. I. Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 32/1 februarie 2018 privind constituirea şi 

utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii, în anul 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se 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. 
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f. 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, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Spitalului Județean de 

Urgenta Alba Iulia, direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Liliana NEGRUȚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 188 

Alba Iulia, 28 iunie 2018 
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Anexa la Hotărârea   

Consiliului Județean Alba nr. 188/28 iunie 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 și echipamente de comunicații 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 tehnică, 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 66.00 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: 235.00 

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 

Extindere, modernizare si dotare in vederea relocării Ambulatoriului integrat al 

Spitalului Județean de Urgenta Alba Iulia (SF mixt inclusiv acord mediu, 

actualizare audit energetic, expertiza tehnica de rezistenta la cerința A1 si studiu 

geotehnic) 

93.00 

 Dotări independente Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 4,578.32 

 Dotări independente Spital de Pneumoftiziologie Aiud 341.00 

III Reparaţii capitale: 15,632.00 

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 2,250.00 

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 RK Secția Pediatrie, Oftalmologie 1,500.00 

10 RK Secțiile Obstetrică - Ginecologie, Neonatologie 1,863.00 

IV Proiect Reabilitare energetica a Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia 13.68 

  Capitolul 67.00 Cultură, recreere şi religie 21,309.90 

I Obiective de investiţii: 19,597.00 

1 Reabilitare Monument istoric „Ansamblul Câmpia Libertǎții Blaj” 685.00 

2 Amenajare și împrejmuire curte Castel Sîncrai 900.00 

3 
Lucrări de intervenţie asupra clădirii pentru reabilitare şi extindere a Teatrului de 

Păpuși „Prichindel” Alba Iulia 
1,838.00 

4 Sala Polivalentă de sport cu capacitate 1800-2000 locuri Blaj 16,174.00 
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II Alte cheltuieli de investiţii: 834.00 

1 Busturi  pentru sărbătorirea Centenarului - 3 buc 100.00 

2 Busturi miniaturi – 5 buc 20.00 

3 Placi omagiale- 78 buc 250.00 

4 Mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, jardiniere etc), sisteme de expunere, etc.  150.00 

5 Realizare/creare site Centenar 5.00 

6 Placi comemorative Marea Unire 100.00 

7 Licențe Microsoft Office 2016 - Biblioteca Județeană „Lucian Blagaˮ Alba 6.00 

8 
Dotări Museikon: rafturi metalice depozitare icoane, sisteme culisante depozitare 

carte 
43.00 

9 Realizare PUZ (PUD) zona Monument comemorativ Marea Unire 30.00 

10 Expertiza tehnică  la incendiu Castel Sâncrai 10.00 

11 
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 

12 
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                                                                                           7,708.00 

I Obiective de investiţii: 7,248.00 

1 
Centru de Îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și Mental 

Ocna Mureş 
3,800.00 

2 
Centru de Îngrijire și Asistenţă pentru persoane cu Handicap Psihic și Mental 

Ocna Mureș - PT 
150.00 

3 Proiect extindere, modernizare și autorizare PSI CIA Abrud 129.00 

4 Extindere și modernizare CIA Abrud 2,500.00 

5 Extindere și reautorizare PSI CIA Gîrbova PT 25.00 

6 Execuție extindere CIA Gârbova 150.00 

7 Extindere și reautorizare PSI LP 13 Gîrbova – PT 15.00 

8 Extindere  LP 13 Gîrbova 50.00 

9 Instalație stingere incendiu sediu DGASPC  250.00 

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: 460.00 

1 Autoturism 3 buc 300.00 

2 Centrale termice 30.00 

3 Uscător rufe centrifuga CRRN Galda de Jos 25.00 

4 Masina taiat varza CRRN Glda de Jos 6.00 

5 Programe informatice software  50.00 

6 
Centru de Îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și Mental 

Ocna Mureş – DALI 
49.00 

  Capitolul 70.02 - Servicii și dezvoltare publică 10,936.64 

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: 9,929.64 

1   Amenajare bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș 9,929.64 

  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 
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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 31,373.54 

I Lucrări de drumuri și poduri propuse pe anul 2018, în continuare: 27,681.14 

1 

Modernizare drum județean DJ107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - 

Cîmpu 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) 
2,587.78 

4 
Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos - Mesentea - Benic - 

Intregalde, județul Alba km. 17+700 - km. 23+700 
3,163.57 

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) 3,082.58 

7 
Modernizare drum județean DJ103E: DN1 - Gîrbova de Jos – Gîrbovița -Gîrbova 

de Sus 
4,055.39 

8 
Consolidare Pod pe DJ107C, km. 9+223 peste pârâul Dumbrăvița, în localitatea 

Limba, județul Alba  
575.60 

II Lucrări noi: 380.00 

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 

6 
Reabilitare si consolidare drum Galda de Jos (intersectie cu DJ 107H - drum acces 

Centru Management Integrat al Deseurilor Galda de Jos) 
100.00 

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: 

662.40 

1 
Consolidare Pod pe DJ705B peste Râul Mureș, km. 3+949, localitatea Vințu de 

Jos, județul Alba - faza DALI 
40.94 

2 
Modernizare drum județean DJ103E: DN1 - Gîrbova de Jos - Gîrbovița -Gîrbova 

de Sus, județul Alba - faza SF 
44.03 

3 
Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos - Mesentea - Benic - 

Intregalde, județul Alba, km. 17+700 - km. 23+700 - faza SF 
29.64 

4 
Modernizare drum județean DJ704K: Vinerea (DJ704) - Săliștea (DJ705E) - faza 

SF 
22.79 

5 
Consolidare Pod pe drumul judetean DJ106E peste Râul Sebeș, km.5 2+150, 

Dobra, județul Alba - faza DALI 
30.00 

6 
Consolidarea și asigurarea stabilității versanților pe drumul județean DJ106E: 

limită Județul Sibiu – Dobra - Șugag - faza DALI 
30.00 

7 

Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - 

Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza - Blaj - Sîncel - 

Lunca Tîrnavei - Șona - Jidvei - Sîntămărie - Cetatea de Baltă - limita județul 

Mureș - faza SF 

70.00 

8 Modernizare drum județean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sîncrai - Rădeşti - 40.00 
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Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14 B) - 

faza SF 

9 
Reabilitare drum județean DJ 705: limită județul Hunedoara - Almașu de Mijloc - 

Almaşu Mare - Zlatna (DN 74) - faza SF 
50.00 

10 Expertiza tehnică pod pe DJ106E: limită județul Sibiu – Dobra - Șugag 20.00 

11 
Expertiza tehnică pod pe DJ141C: DN 14 B (Lunca) - Cenade - Capu Dealului - 

limită județul Sibiu 
15.00 

12 
Expertiza tehnică Consolidarea și asigurarea stabilității versanților pe drumul 

județean DJ106E: limită Județul Sibiu - Dobra - Șugag 
20.00 

13 

Expertiza tehnică reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 

1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza - 

Blaj - Sîncel - Lunca Tîrnavei - Șona - Jidvei - Sîntămărie - Cetatea de Baltă - 

limită județul Mureș 

50.00 

14 

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 

17 Expertiza tehnica, studiu geo, studiu topo reabilitare si consolidare drum Galda de 

Jos  (intersectie cu DJ 107H - drum acces Centru Management Integrat al 

Deseurilor Galda de Jos) 

20.00 

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,                                                 p.  SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

              Ion DUMITREL                                                                           LILIANA NEGRUŢ                                                                                                                                                  

          

 

                                    

 

 

  



 

97 

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 şedinţă ordinară, publică, în data de 28 iunie 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. 12369/20 iunie 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 

împreună cu amendamentul propus în timpul dezbaterii în cadrul ședinței ordinare,  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, Comisia de specialitate nr. 

5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri – nu a emis aviz 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. 34/01 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 552.751,02  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 356.632,23 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 

231.583,99 mii lei. 

                (3)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2018, se stabileşte în sumă de 

125.048,24 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, rectificat  pe anul 2018, în sumă de 232.524,27 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 207.163,06 mii lei. 
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                 (3) Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii pe 

anul 2018 - secţiunea de dezvoltare, se stabileşte în sumă de 25.361,21 mii lei”. 

4. Alineatele 1si 3 ale articolului 5 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„Art. 5. (1) Cheltuielile pentru „Autorităţi executive”  pe anul 2018, se stabilesc în sumă de 42.970,38 mii lei, 

în structura prevăzută în anexa nr. 5 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

           (3) Cotizaţiile Judeţului Alba pe anul 2018,  se stabilesc conform anexei nr. 5„a” - parte integrantă a 

prezentei hotărâri”. 

5. Alineatele 1 si 3 ale articolului 12 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„Art. 12. (1) Cheltuielile rectificate pentru Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba Iulia, pe anul 2018, 

se stabilesc în sumă de 2.221,70 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 10 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

               (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative, pe anul 2018, pentru Biblioteca 

Judeţeană „Lucian Blaga” Alba Iulia, potrivit anexei nr. 10„a” - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

6. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:        

„Art. 13. Cheltuielile rectificate pentru activitatea „Sport” pe anul 2018 se stabilesc în sumă de 19.974,00  

mii lei, din care: 

 pentru acţiunile desfăşurate pentru activităţi educativ –sportive suma de 3.800,00 mii lei. 

 pentru realizarea obiectivului “Sala polivalenta de sport cu capacitate de 1800-2000 de locuri” 

suma de 16.174,00 mii lei” 

7. Alineatul 1  al  articolului 16 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 16. (1) Sprijinul financiar pentru „Alte acţiuni în domeniul culturii, recreerii şi religiei”, pe anul 

2018, se stabilește în sumă de 3.052,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 12 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri”. 

8. Alineatul 1  al  articolului 17 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 17. (1) Cheltuielile rectificate pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului 

Alba, pe anul 2018, se stabilesc în sumă de 150.132,00 mii lei, în structura prevăzută în anexele nr. 13„aˮ și nr. 

13„bˮ - părți integrante ale prezentei hotărâri”. 

9. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:         

„Art. 18. Cheltuielile rectificate pentru activitatea „Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe”, pe anul 2018, 

se stabilesc în sumă de 11.136,64 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 14 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri”. 

10. Alineatul 1 si anexa 16b ale  articolului 21 se modifica și  vor avea următorul cuprins: 

 „Art. 21. (1) Cheltuielile rectificate pentru activitatea „Transporturi” pe anul 2018, se stabilesc în sumă de 

52.541,53  mii lei. Cheltuielile rectificate si creditele de angajament, sunt prevăzute în anexa nr. 16 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

               (2) Se aprobă rectificarea anexei nr. 16„b”  Programul lucrărilor pe drumuri și poduri județene 

finanțate din bugetul local al Județului Alba  - parte integranta a prezentei hotărâri. 

11. 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 205.210,31 mii lei,  în structura prevăzută în anexa nr. 22 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri”. 

 

12. Alineatele 1 si 3 ale articolului 31 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„Art. 31. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2018, pentru Centrul de Cultură 

„Augustin Bena” Alba, în sumă de 3.907,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 26 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

                (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative  al Centrului de Cultură „Augustin Bena” 

Alba, rectificat pe anul 2018, potrivit anexei nr. 26„a”- parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

13. 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”. 

14. Dupa art. 35 se introduce un nou articol, art. 36 care va avea următorul cuprins: 

„Art. 36 Se aprobă punerea în executare a Hotărârii nr. 3547/2018, pronunțată de Curtea de Apel Cluj, în 

ședința publică din data de 27.06.2018, rămasă definitivă și executorie, în dosarul nr. 8539/117/2013*, 

reprezentând plata către Societatea Man Tours SRL, cu sediul în Petreștii de Jos, județul Cluj, a sumei de 

332.254,90 lei cu titlul de daune materiale, actualizată cu rata inflației începând cu data introducerii acțiunii, 

respectiv 27 iunie 2013 și până la achitarea sumei, și dobânda legală prevăzută de art. 3 alin. (2) din OG nr. 

13/2011 pentru această sumă,  începând cu data introducerii acțiunii, respectiv 27 iunie 2013 și până la achitarea 

sumei, plata sumei de 10.000 EUR echivalentul în lei la cursul BNR din ziua plății, cu titlul de daune morale, plata 
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sumei de 20.610 lei, cu titlul de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu expert și plata sumei de 300 lei, cu 

titlul de cheltuieli de judecată reprezentând taxă de timbru”. 

 

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,                       p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Liliana NEGRUȚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 189 

Alba Iulia, 28 iunie 2018 

   
NOTA: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 189/28 iunie 2018 sunt publicate și pot 

fi consultate pe pagina de internet www.cjalba.ro  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea de taxe speciale pentru unele activități de stare civilă  

prestate de către Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba 

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

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea de taxe speciale pentru unele activități de stare civilă prestate de 

către Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea de taxe speciale pentru unele activități de 

stare civilă prestate de către Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba; 

- raportul de specialitate nr. 10976/5 iunie 2018 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 2551/23 martie 2018 a Direcției Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba. 

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

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. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- art. 27 și art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulteriore; 

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

și completărilor ulterioare; 

-  art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulteriore; 

- O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.G. nr. 84/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de 

evidenţă a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa 

şi actele de identitate ale cetăţenilor români aprobate prin H.G. nr. 1375/2006, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. 

nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

        HOTĂRÂRE 

 Art. 1. Se aprobă taxele speciale pentru unele activități de stare civilă prestate de către Direcția Publică 

Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba, conform anexei nr. 1 - parte integrantă din prezenta hotărâre.                                                                             

Art. 2. Se aprobă Regulamentul privind aplicarea taxelor speciale pentru unele activități de evidență a 

persoanelor și stare civilă prestate de către Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba, 

conform anexei nr. 2 - parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba și directorului executiv al Direcției Publice Comunitare de 

Evidență a Persoanelor Alba, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

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

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

Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Alba, Direcţiei 

juridică şi relaţii publice și Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba.                                                                                CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Liliana NEGRUȚ 

Nr. 190 

Alba Iulia, 28 iunie 2018  
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Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 190 din 28 iunie 2018        

                                     

 

TAXE SPECIALE 

pentru unele activități de stare civilă prestate  

de către Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba 

 

 

Nr 

crt. 
SPECIFICAŢIE UM 

Taxă  

-lei- 

1. Taxă pentru furnizarea datelor cu caracter personal, în regim de 

urgență (în termen de 3 zile lucrătoare, de la data înregistrării 

cererii - termenul legal este de 30 de zile)* 

 

lei/persoană 

 

10 

2. Taxă pentru analiza dosarului în vederea avizării transcrierii în 

registrele de stare civilă române a actelor de stare civilă ale 

cetățenilor români, întocmite de autoritățile străine, în regim de 

urgență (în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării 

cererii - termenul legal este de 30 zile)* 

 

 

lei/act 

 

 

300 

3. Taxă pentru procesarea și analiza dosarului în vederea 

înaintării spre emiterea dispoziției de aprobare/respingere a 

schimbării numelui și/sau a prenumelui pe cale administrativă, 

în regim de urgență (în termen de 15 zile lucrătoare de la data 

înregistrării cererii - termenul legal este de 60 zile)* 

 

 

lei/act 

 

 

500 

 

      * Nu se percep taxe speciale pentru soluționarea cererilor în regim de urgență, solicitări ce vin din partea 

următoarelor categorii de persoane fizice și juridice: 

 instituțiile publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale și justiției; 

 instituțiile publice cu atribuții în domeniul realizării creanțelor bugetare prin modalitățile de 

executare silită prevăzute de lege; 

 Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate județene și a municipiului 

București, Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității 

Judecătorești; 

 Ministerul Sănătății, autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului București și 

spitalele județene, municipale, orășenești și comunale; 

 Ministerul Finanțelor Publice și structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi fiscale; 

 Ministerul Afacerilor Externe și structurile subordonate acestuia; 

 Instituțiile cu atribuții în domeniul asistenței sociale și protecției copilului și al ocrotirii sociale a 

persoanelor vârstinice; 

 persoanele fizice care fac dovada că sunt încadrate în grad de handicap grav sau accentuat; 

 persoanele fizice care solicită schimbarea pe cale administrativă a numelui în temeiul art. 4 alin. 2 

lit. c din O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor 

fizice, cu modificările și completările ulterioare; 

 persoanele fizice care solicită transcrierea unui certificat/extras de deces eliberat de autoritățile 

străine și care dețin un pașaport mortuar eliberat de către oficiile diplomatice de carieră al României, în 

situația în care înhumarea se face în România; 

 alte instituții, în condițiile stabilite de lege. 

               CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

    Ion DUMITREL                  Liliana NEGRUȚ          
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Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 190 din 28 iunie 2018                                            

 

                          

    

R E G U L A M E N T 

privind aplicarea taxelor speciale pentru unele activități  

de evidență a persoanelor și stare civilă  

prestate de către Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba 

 

 

 Art. 1. Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind activitatea de primire şi soluţionare, 

în regim de urgență, a cererilor de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă, a cererilor de schimbare, 

pe cale administrativă, a numelui persoanelor fizice precum și a cererilor  de verificare și furnizare a datelor cu 

caracter personal ale cetățenilor români din Registrul Național de Evidență a Persoanelor.  

 Taxele, în regim de urgenţă, pentru activităţile mai sus amintite sunt stabilite ţinându-se cont de 

prevederile următoarelor acte normative: 

- Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- 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; 

-  art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulteriore; 

- O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.G. nr. 84/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de 

evidenţă a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Normele metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi 

actele de identitate ale cetăţenilor români aprobate prin H.G. nr. 1375/2006, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Metodologiea cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. 

nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

 Art. 2. Prin sintagma „regim de urgență” se înțeleg următoarele termene de soluționare a cererilor 

înregistrate la Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba: 

 Verificarea și furnizarea datelor cu caracter personal din Registrul Național de Evidență 

a Persoanelor – maxim 3 zile lucrătoare (termen de soluționare legal, în regim normal – 30 de zile); 

 Transcrierea cerificatelor/extraselor de stare civilă eliberate cetățenilor români de către 

autoritățile din străinătate – maxim 3 zile lucrătoare (termen de soluționare legal, în regim normal – 

30 de zile); 

 Schimbarea pe cale administrativă a numelui persoanelor fizice – maxim 15 zile 

lucrătoare (termen de soluționare legal, în regim normal – 60 de zile). 

Art. 3. Se consideră, de asemenea, a fi soluționate în regim de urgență, și cererile înregistrate în 

condițiile prevăzute la art. 8 și art. 9 ale prezentului regulament. 

Art. 4. Cuantumul taxelor speciale se stabilește prin hotărâre a Consiliului Județean Alba, iar veniturile 

obținute se utilizează integral pentru finanțarea cheltuielilor de întreținere și funcționare ale Direcției Publice 

Comunitare de Evidență a Persoanelor Alba. 

Art. 5. Sumele provenite din taxele speciale se virează în contul Direcției Publice Comunitare de 

Evidență a Persoanelor Alba deschis la Trezoreria municipiului Alba Iulia sau se încasează, în numerar, la 

casieria instituției. 

Art. 6. Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice și juridice care beneficiază de 

serviciile pentru care au fost instituite. 

Art. 7. Modul de soluționare a cererilor, în regim de urgență, are în vedere dispozițiile cuprinse în art. 8 

alin. 1 din O.G. 27/2002, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, cererea se consideră soluționată, în 

condițiile legii, „indiferent dacă soluția este favorabilă sau nefavorabilă”. 

Art. 8. În situația în care totalul solicitărilor de soluționare a cererilor în regim de urgență, înregistrate la 

un moment dat și aflate în lucru, depășește capacitatea resursei umane a Direcției Publice Comunitare de 
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Evidență a Persoanelor Alba, se pot înregistra noi cereri de soluționare în regim de urgență doar cu acordul scris 

al petentului în ceea ce privește termenul acordat, care depășește cele 3 zile pentru verificarea și furnizarea de 

date cu caracter personal din Registrul Național de Evidență a Persoanelor, respectiv 3 zile pentru transcrierea 

certificatelor /extraselor de stare civilă eliberate de autoritățile din străinătate și 15 zile pentru schimbarea pe cale 

administrativă a numelui persoanelor fizice. 

Art. 9. Soluționarea în regim de urgență a cererilor care necesită efectuarea unor verificări complexe (la 

Ministerul Afacerilor Externe, Direcția Generală de Pașapoarte, solicitarea de extrase pentru uz oficial din 

registrele de stare civilă aflate în păstrarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a 

Persoanelor/oficiilor de stare civilă din alte județe etc.), care conduc la depășirea termenelor prevăzute la art. 2, 

se face în aceleași condiții, respectiv cu acordul scris al solicitantului în ceea ce privește termenul acordat.  

Art. 10. Nu se percep taxe speciale pentru soluționarea cererilor în regim de urgență, solicitări ce vin din partea 

următoarelor categorii de persoane fizice și juridice: 

 instituțiile publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale și justiției; 

 instituțiile publice cu atribuții în domeniul realizării creanțelor bugetare prin modalitățile de 

executare silită prevăzute de lege; 

 Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate județene și a municipiului 

București, Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității 

Judecătorești; 

 Ministerul Sănătății, autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului București și 

spitalele județene, municipale, orășenești și comunale; 

 Ministerul Finanțelor Publice și structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi fiscale; 

 Ministerul Afacerilor Externe și structurile subordonate acestuia; 

 Instituțiile cu atribuții în domeniul asistenței sociale și protecției copilului și al ocrotirii sociale a 

persoanelor vârstinice; 

 persoanele fizice care fac dovada că sunt încadrate în grad de handicap grav sau accentuat; 

 persoanele fizice care solicită schimbarea pe cale administrativă a numelui în temeiul art. 4 alin. 2 

lit. c din O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor 

fizice, cu modificările și completările ulterioare; 

 persoanele fizice care solicită transcrierea unui certificat/extras de deces eliberat de autoritățile 

străine și care dețin un pașaport mortuar eliberat de către oficiile diplomatice de carieră al României, în 

situația în care înhumarea se face în România; 

 alte instituții, în condițiile stabilite de lege. 

Art. 11. Hotărârea adoptată de Consiliul Județean Alba, în legătură cu perceperea taxelor speciale de la 

persoanele juridice/persoanele fizice plătitoare, va fi publicată pe pagina de internet a Direcției Publice 

Comunitare de Evidență a Persoanelor Alba, precum și la sediul Consiliului Județean Alba și pe pagina de 

internet www.cjalba.ro . 

 

                CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

    Ion DUMITREL                  Liliana NEGRUȚ 

 

 

 

  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba,  prin 

renumerotarea unor poziţii care au completat acest inventar 

 

 

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

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

Județului Alba,  prin renumerotarea unor poziţii care au completat acest inventar; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al Județului Alba,  prin renumerotarea unor poziţii care au completat acest inventar; 

- raportul de specialitate nr. 12875/27 iunie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare prevederile și conținutul: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 133/ 2015 privind declararea apartenenţei spaţiilor aferente 

etajului I al clădirii situate în oraşul Ocna Mureş, str. Axente Sever, nr. 43A la domeniul public al judeţului Alba şi 

constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în vederea 

amenajării unui centru multifuncţional de sănătate; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 178/2017 cu privire la cuprindrea spaţiilor aferente etajului I 

al clădirii  situate în orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr. 43A, județul Alba, în Inventarul domeniului public 

al Județului Alba, în vederea amenajării unui centru multifuncțional de sănătate; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 188/2013 privind aprobarea încadrării din categoria 

funcţională de drumuri comunale şi străzi, în categoria funcţională de drumuri judeţene, a unor drumuri din 

judeţul Alba; 

- Art. 16 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 109/2014 privind modificarea sau abrogarea unor 

Hotărâri ale Consiliului Judeţean Alba referitoare la unele bunuri cuprinse în Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al Județului Alba; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 52/2018 cu privire la aprobarea declasării şi radierii din 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba a drumului judeţean DJ 103D: DN1 – 

Decea – DN1; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 39/2017 privind însuşirea rezultatului reevaluării bunurilor 

proprietate publică şi privată a Judeţului Alba, la data de 31 octombrie 2016. 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, 

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

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

şi completările ulterioare;  

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

ulterioare;  

- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, 

oraşelor şi comunelor din judeţul Alba, cu modificările și completările ulterioare . 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba, prin 

renumerotarea unor poziţii care au completat acest inventar, după cum urmează: 

              -   poziţia cu nr. crt. 217 devine poziţia cu nr. crt. 201, conform anexei - parte integrantă a prezentei 

hotărâri; 

-    poziţiile cu nr. crt. 218-221 devin poziţiile cu nr. crt. 217-220, cele de la nr. crt. 202-216 rămânând 

neschimbate.   

Art. 2. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 178/2017 se va modifica în mod corespunzător. 
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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 Judeţului Alba, 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcţiei juridică şi relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului şi 

Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Liliana NEGRUȚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 191 

Alba Iulia, 28 iunie 2018 
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Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 191/28 iunie 2018   

Datele de identificare  

a bunului imobil care completează poziția cu nr. crt. 201 în 

 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba 

 

Secţiunea  I 

Bunuri imobile 

Nr. 

crt. 

Codul  

de  

clasificare 

Denumirea  

bunului 

Elementele de identificare Anul 

dobândirii 

sau, după 

caz, al dării 

în folosinţă 

Valoarea de 

inventar 

-lei - 

Situaţia juridică 

actuală 

Denumire act 

proprietate sau 

alte acte 

doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 

201. 1.6.2. Imobil Spitalul Orășenesc 

Ocna Mureș Etajul 1 - 

Centru multifuncţional de 

sănătate  

Imobil situat administrativ în orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr. 43A, 

județul Alba, compus din: 

- Apartamentul nr. 4, având altă destinaţie decît locuinţă, situat la etajul I al 

clădirii Spitalului Orășenesc Ocna Mureș, compus din 29 de încăperi şi un 

balcon, având suprafaţa utilă de 593 mp, cote părţi comune 22/135, cote teren 

27/135, reprezentând 188 mp din suprafaţa totală de teren aferent imobilului, 

care este de 1.132 mp;  

- Cota actuală de proprietate este de 1/1 în favoarea Județului Alba; 

- Părţi comune: acoperiş, alte spaţii comune, casa ascensorului, casa scării, 

holuri, scara de acces, scări exterioare. 

2015 762.261,31 C.F.  nr. 76437-

C1-U4 Ocna 

Mureş, nr. 

cadadastral 

76437-C1-U4, nr. 

topo. 2092/1/1/IV. 

Domeniul public 

al Judeţului Alba, 

potrivit 

Hotărârilor 

Consiliului 

Judeţean Alba  

nr. 133/2015, 

 nr.  39/2017 şi  

nr.  178 /2017. 

 

 

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

                     

      Preşedinte:                            p.Secretar:         Membri: 

 ION DUMITREL   Liliana NEGRUŢ           Voichiţa Maria COMAN 

           Marian Florin AITAI 

           Ioan BODEA 

           Liliana NEGRUŢ 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului - monument istoric, situat în municipiul 

Alba Iulia, str. Mitropolit Alexandru Sterca Şuluţiu, nr. 1, judeţul Alba, 

înscris în CF nr. 79917 Alba Iulia cu nr. top. 1985 

 

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

Luând în dezbatere: 

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

istoric, situat în municipiul Alba Iulia, str. Mitropolit Alexandru Sterca Şuluţiu, nr. 1, judeţul Alba, înscris în CF 

nr. 79917 Alba Iulia cu nr. top. 1985; 

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

imobilului -  monument istoric, situat în municipiul Alba Iulia, str. Mitropolit Alexandru Sterca Şuluţiu, nr. 1, 

judeţul Alba, înscris în CF nr. 79917 Alba Iulia cu nr. top. 1985;  

- raportul de specialitate nr. 12613/25 iunie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa şi referatul nr. 734/22 iunie 2018 întocmite de Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba, 

înregistrate la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 12528/22 iunie 2018; 

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

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

gestionarea patrimoniului județului; 

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; 

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

ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

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

administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mitropolit Alexandru Sterca Şuluţiu, nr. 1, judeţul Alba, înscris în CF 

nr. 79917, nr. cadastral 79917 Alba Iulia cu nr. topo. 1985, în suprafaţă totală de 1404 mp., intravilan compus din 

curţi construcţii, proprietar Vădan Valerica- Emilia în cotă de 1/1 părţi, înscris în Lista Monumentelor Istorice, 

judeţul Alba, la nr. crt. 2, Castrul Legiunii a XIII-a Gemina, cod LMI 2015 AB-I-m-A-00001.01, respectiv Situl 

urban Cetatea Alba Iulia, cod LMI 2015 AB-II-s-A-00091, conform documentaţiei transmise de către Direcţia 

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

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

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

Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, Direcției juridică şi relații publice, 

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

Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Liliana NEGRUȚ 

Nr. 192 

Alba Iulia, 28 iunie 2018 

 
NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 192/28 iunie 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 desemnarea unui  reprezentant al  Consiliului  Judeţean Alba 

în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Alba 

 

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

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de 

Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Alba; 

- raportul de specialitate nr. 12776 din 26 iunie 2018 al Direcţiei juridice şi relaţii publice  din cadrul 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare: 

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr.73 din 30 martie 2018 privind transferul la 

cerere al doamnei Diana Cecilia Giurea, consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior; 

Ţinând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 147 din 25 august 2016 privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Alba; 

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

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

Văzând rezultatul votului secret; 

  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. 297 alin. 1 lit. a, alin. 2 şi alin. 3 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

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 revocă doamna Diana Cecilia Giurea din funcţia de membru în Consiliul de administraţie al 

Casei de Asigurări de Sănătate Alba, ca urmare a  transferului la cerere, acordat  prin dispoziţia Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Alba nr.73 din 30 martie 2018; 

Art. 2. Se desemnează în calitate de  reprezentant al Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de 

Administraţie al  Casei de Asigurări de Sănătate Alba, doamna Rusu Angela - consilier juridic la Serviciul juridic 

contencios din cadrul Direcţiei juridice şi relaţii publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, 

cu statut de membru, pe locul devenit vacant ca urmare a revocării doamnei  Diana Cecilia Giurea; 

Art. 3. La data adoptării prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Judeţean 

Alba nr.147 din 25 august 2016  privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de 

Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Alba. 

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, Casei de Asigurări de Sănătate Alba, Direcției de Sănătate Publică Alba, 

doamnei Diana Cecilia Giurea,  doamnei Rusu Angela, Direcţiei juridică şi relații publice și Biroului resurse 

umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Liliana NEGRUȚ 

 

 

Nr. 193 

Alba Iulia, 28 iunie 2018 

  

lnk:LEG%20PRL%20448%202006%200
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN  

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea: Comisiei de recepţie a  punerii  în  funcţiune  a  capacităţilor  de  producţie la 

obiectivele: CMID Galda de Jos şi a Stațiilor de transfer, Blaj și Tărtăria  în cadrul Proiectului „Sistem de 

Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba” 

  

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 11118/6 iunie 2018 întocmit de Biroul programe şi proiecte mediu din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba cu privire la constituirea Comisiei de recepţie a  punerii  în  

funcţiune  a  capacităţilor  de  producţie la obiectivele: CMID Galda de Jos şi a Stațiilor de transfer, Blaj și 

Tărtăria  în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba”; 

 Luând în considerare prevederile: 

- punctului 11 „Perioada de garanţie” din Condiţii Speciale la Contractul de lucrări nr. 1587/282/28 

ianuarie 2015 - Depozitul Alba Iulia; 

- punctului 11 „Perioada de garanţie” din Condiţii Speciale la Contractul de lucrări nr. 19019/1928/18 

noiembrie 2014  - Depozitul Cugir; 

- punctului 11 „Perioada de garanţie” din Condiţii Speciale la Contractul de lucrări nr. 15123/32/884/16 

septembrie 2014 – Stațiile de transfer Blaj si Tărtăria; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- art. 32 din Regulamentul  de  recepţie  a  lucrărilor  de  montaj  utilaje, echipamente  instalaţii  

tehnologice  şi  a  punerii  în  funcţiune  a  capacităţilor  de  producţie aprobat prin H.G. nr. 51/1996; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit următoarea  

D I S P O Z I Ţ I E 

Articol unic 

  Numesc Comisia de recepţie a  punerii  în  funcţiune  a  capacităţilor  de  producţie la obiectivele: 

CMID Galda de Jos şi a Stațiilor de transfer, Blaj și Tărtăria în cadrul Proiectului „Sistem de Management 

Integrat al Deșeurilor în Județul Alba”, în următoarea componenţă: 

Preşedinte: 

Dan Mihai POPESCU   - administrator public al Judeţului Alba; 

Membri: 

Nicoleta Elena IRIMIE   - şef birou, Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism -  

     Biroul programe şi proiecte mediu; 

Cristel Sandu DĂUCEANU  - consilier superior,  Direcţia amenajarea teritoriului şi 

urbanism - Biroul programe şi proiecte mediu 

Aurelian Cosmin OLTEAN            - consilier superior Direcţia gestionarea patrimoniului -     

                                      Serviciul  programe lucrări întreţinere drumuri 

Alexandru BAŞA                      - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului –  

     Serviciul administrarea terenurilor, clădirilor, rețelelor de  

     alimentare cu apă 

              Membru de rezervă: 

Bogdan OLAR                           - consilier asistent,  Direcţia amenajarea teritoriului şi 

urbanism - Biroul programe şi proiecte mediu 

Prezenta dispozitie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se comunică: 

Prefectului Județului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism, Direcției 

gestionarea patrimoniului, Direcției juridică și relații publice și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba. 

Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE        SECRETARUL JUDEŢULUI, 

     ION DUMITREL           Vasile BUMBU  

 

Nr. 140 

Alba Iulia, 6 iunie 2018  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PRESEDINTE 

 

 

 

D I S P OZ I Ţ I E 

privind constituirea Comisiei de consultare a organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, 

după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, din cadrul unităţilor sanitare din subordinea Consiliului Judeţean 

Alba 

 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 10931 din 4 iunie 2018 al Biroului resurse umane cu privire la constituirea Comisiei 

de consultare a organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor 

salariaţilor, din cadrul unităţilor sanitare din subordinea Consiliului Judeţean Alba; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 104 alin 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - art. 11 alin. 1 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit următoarea 

 

   

D I S P O Z I Ţ I E 

 

 

 Art. 1. Numesc Comisia de consultare în vederea organizării consultărilor cu  organizaţiile sindicale 

reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, pentru stabilirea salariilor de 

bază ale personalului contractual din cadrul unităţilor sanitare din subordinea Consiliului Judeţean Alba, în 

următoarea componenţă:  

 Ion DUMITREL – preşedinte al Consiliului Judeţean Alba 

 Liliana NEGRUŢ– director executiv, Direcţia juridică şi relaţii publice; 

 Marian Florin AITAI – director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete; 

 Horaţiu Zaharia SUCIU – şef birou, Biroul resurse umane; 

 Art. 2. Comisia desemnată conform art. 1 va aduce la cunoștința organizaţiilor sindicale reprezentative la 

nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor calendarul de desfășurare a consultărilor. 

  

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, Direcţiei 

juridică şi relaţii publice, Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

 

                                                        Avizat pentru legalitate,  

       PREŞEDINTE,         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                  ION DUMITREL             Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.  141 

Alba Iulia, 6 iunie 2018 
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL  ALBA       

CONSILIUL JUDEŢEAN      

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la  constituirea Comisiei de preluare- predare a imobilului situat administrativ în oraşul Abrud, 

str. Cuza Vodă,  nr. 9,  judeţul Alba    

 

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 11123 din 6 iunie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului privind  propunerea 

de constituire a comisiei de preluare - predare a imobilului situat administrativ în oraşul Abrud, str. Cuza Vodă, nr. 

9, judeţul Alba;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/31 mai 2018 privind 

încetarea dreptului de administrare instituit în favoarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba asupra bunului imobil situat administrativ în Oraşul Abrud, str. Cuza Vodă, nr. 9, judeţul Alba şi 

trecerea bunului imobil din domeniul public al Județului Alba și administrarea Consiliului Județean Alba în 

domeniul public al Orașului Abrud  și administrarea Consiliului local al Orașului Abrud;  

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 următoarea  

 

 

DISPOZIȚIE 

 

 

Art. 1. Aprob constituirea Comisiei de preluare - predare a imobilului situat administrativ în oraşul 

Abrud, str. Cuza Vodă, nr. 9, judeţul Alba, în următoarea componenţă: 

 

Președinte: 

     Paul Silviu TODORAN  - şef serviciu, 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 

Angela RUSU   - consilier juridic superior, Direcția juridică și relații 

 publice - Serviciul juridic-contencios    

   

                                      

Membri supleanți: 

Radu NEAG    - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului -  

     Serviciul administrarea terenurilor, clădirilor,  

     rețelelor de alimentare cu apă 

Raluca GRĂDINARIU    - consilier juridic superior, Direcția juridică și relații  

                                                 publice  - Serviciul juridic-contencios  

Eugen DOBRA   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -  
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     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; Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba, Consiliului local al Orașului Abrud, 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 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

D I S P OZ I Ţ I E 

privind amânarea desfăşurării probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de 

execuție vacantă - consilier, gradul profesional principal la Direcția amenajarea teritoriului și urbanism - 

Compartimentul arii protejate, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba 

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând: 

- referatul nr. 11196 din 6 iunie 2018 al Biroului resurse umane privind amânarea desfăşurării probei 

scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă - consilier, gradul profesional 

principal la Direcția amenajarea teritoriului și urbanism - Compartimentul arii protejate, din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea comisiei de concurs la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție 

vacantă - consilier, gradul profesional principal la Direcția amenajarea teritoriului și urbanism - Compartimentul 

arii protejate, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba sub nr. 11195/6 iunie 2018. 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f coroborat cu art. 104 alin. 2 lit. b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 74 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici, 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 

 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

 

 

Art. 1. Dispun amânarea desfăşurării probei scrise, la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției 

publice de execuție vacantă - consilier, gradul profesional principal la Direcția amenajarea teritoriului și urbanism - 

Compartimentul arii protejate, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, pentru o perioadă 

de 15 zile calendaristice, proba scrisă a concursului urmând a se desfășura pe data de 25 iunie 2018. 

Art. 2. Candidaţii a căror dosare au fost înregistrate vor fi informaţi asupra amânării desfăşurării probei 

scrise. 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează şi se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba, Direcţiei juridică şi relaţii publice, Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism și 

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

 

                             Avizat pentru legalitate, 

        PREŞEDINTE                   SECRETARUL JUDEŢULUI, 

     ION DUMITREL                               Vasile BUMBU  
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Alba Iulia,  6 iunie 2018 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului Județean Alba 

 în ședință „extraordinară”, în ziua de 13 iunie 2018 

 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Având în vedere prevederile art. 94 alin. 2, alin. 3 și alin. 7 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, emit prezenta 

 

 

DISPOZIȚIE  

 

 

Art. 1. Convoc Consiliul Judeţean Alba în şedinţă „extraordinară”, în ziua de 13 iunie 2018, ora 11
00

, 

ședință care va avea loc în sala de ședințe a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din 

municipiul Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68. 

Art. 2. Proiectul ordinii de zi cuprinde:  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării reprezentanţilor Judeţului Alba la ediţia din 2018 a 

Serbărilor Consulare de la Lyon, Franța  

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

 

Prezenta dispoziție se afișează la sediul Consiliului Județean Alba, se publică în Monitorul Oficial al 

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

consilierilor judeţeni în funcţie, direcţiilor, serviciilor, birourilor și compartimentelor din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

Aducerea la cunoştinţă publică a prezentei dispoziţii se face prin intermediul Direcţiei juridică şi relaţii 

publice. 

 

                                        Avizat pentru legalitate, 

                PREŞEDINTE                      SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        Ion DUMITREL          Vasile BUMBU   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

D I S P OZ I Ţ I E 

cu privire la numirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor  

la concursul de recrutare organizat în data de 11 iulie 2018 pentru ocuparea unei 

 funcții publice de execuție, vacante, din cadrul aparatului de specialitate  

al Consiliului Județean Alba 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând: 

- referatul nr. 11385 din 8 iunie 2018 al Biroului resurse umane cu privire la numirea Comisiei de concurs 

și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare organizat în data de 11 iulie 2018 pentru 

ocuparea unei funcții publice de execuție, vacante, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba; 

- propunerea nr. 10736 din 30 mai 2018 a Direcției gestionarea patrimoniului privind organizarea și 

desfășurarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă - consilier, gradul 

profesional superior la Direcția gestionarea patrimoniului - Serviciul programe, lucrări, întreţinere drumuri din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. a și lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- art. 58 alin. 2 lit. b din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 25 şi art. 26 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, 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 

D I S P O Z I Ţ I E 

Art. 1. Desemnez Comisia de concurs și Comisia de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare 

pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă - consilier, gradul profesional superior la Direcția gestionarea 

patrimoniului - Serviciul programe, lucrări, întreţinere drumuri din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba, organizat în data de 11 iulie 2018, în următoarea componență: 

Comisia de concurs: 

Preşedinte:  Ioan BODEA               -  director executiv, Direcţia gestionarea 

patrimoniului; 

Membri:       Floare PERŢA                 - şef serviciu, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul 

programe, lucrări, întreţinere drumuri; 

Reprezentantul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor: 

 

Preşedinte:          Raluca Elena GRĂDINARIU  - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi relaţii publice - 

Serviciul juridic  - contencios; 

Membri:          Angela MARCU - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - 

Serviciul programe, lucrări, întreţinere drumuri; 

                        Reprezentantul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. 

Art. 2.  Desemnez în calitate de secretar al Comisiei de concurs și al Comisiei de soluționare a 

contestațiilor pe doamna Ioana Silvia MATEI – consilier superior - Biroul resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba.  

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează şi se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi relaţii publice, Direcţiei gestionarea 

patrimoniului și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                   Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

      ION DUMITREL              Vasile BUMBU   
Nr. 146 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

D I S P OZ I Ţ I E 

cu privire la numirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor  

la concursul de promovare în funcţia publică de conducere de şef serviciu din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba, organizat în data de 12 iulie 2018  

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând: 

- referatul nr. 11397 din 8 iunie 2018 al Biroului resurse umane cu privire la numirea Comisiei de concurs 

și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de promovare în funcţia publică de conducere de şef 

serviciu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, organizat în data de 12 iulie 2018; 

- propunerea nr. 10825 din 31 mai 2018 a Direcției gestionarea patrimoniului privind organizarea și 

desfășurarea concursului de promovare în funcţia publică de conducere de şef serviciu la Direcția gestionarea 

patrimoniului - Serviciul administrarea terenurilor, clădirilor, reţelelor de alimentare cu apă din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. a și lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- art. 58 alin. 2 lit. b din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 25, art. 26 alin. 1 şi art. 142 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 

şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, 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 

D I S P O Z I Ţ I E 

Art. 1. Desemnez Comisia de concurs și Comisia de soluționare a contestațiilor la concursul de 

promovare în funcţia publică de conducere vacantă - şef serviciu la Direcția gestionarea patrimoniului - Serviciul 

administrarea terenurilor, clădirilor, reţelelor de alimentare cu apă din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba, organizat în data de 12 iulie 2018, în următoarea componență: 

Comisia de concurs: 

Preşedinte:  Ioan BODEA              -  director executiv, Direcţia gestionare patrimoniului; 

Membri:       Floare PERŢA                -  şef serviciu, Direcţia gestionarea patrimoniului -  

                                                                           Serviciul programe, lucrări, întreţinere drumuri; 

 Liliana NEGRUŢ                 - director executiv, Direcția juridică şi relaţii cu publicul 

                        Reprezentantul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici; 
Reprezentantul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.   

Comisia de soluţionare a contestaţiilor: 

Preşedinte:          Romana Maria RUSU      - şef serviciu, Direcţia juridică şi relaţii – Serviciul juridic- contencios; 

    Membri:          Cornelia FĂGĂDAR        - şef serviciu, Serviciul pentru implementarea programului Alba –

România 100; 

         Nicoleta Elena IRIMIE   - şef birou, Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism, Biroul 

programe şi proiecte mediu; 

Reprezentantul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici; 

Reprezentantul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. 

Art. 2.  Desemnez în calitate de secretar al Comisiei de concurs și al Comisiei de soluționare a 

contestațiilor pe doamna Rodica Ramona BĂLȚAT – consilier superior, Biroul resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.  

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează şi se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi relaţii publice, Direcţiei gestionarea 

patrimoniului, Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                              Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

      ION DUMITREL              Vasile BUMBU   
 

Nr. 147 

Alba Iulia,  12 iunie 2018  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PRESEDINTE 

D I S P O Z I Ţ I E 

cu privire la aprobarea componenţei Comisiei de concurs la concursul organizat în data 

 de 18 iunie 2018 pentru ocuparea a unui post vacant de  medic în specialitatea anestezie şi terapie intensivă 

la Secţia ATI din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând: 

- referatul nr. 11698 din 12 iunie 2018 al Biroului resurse umane cu privire la aprobarea comisiei de 

concurs la concursul organizat în data de 18 iunie 2018, pentru ocuparea a unui post vacant de medic în 

specialitatea anestezie şi terapie intensivă la Secţia ATI, din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

- adresa nr. 8691 din 12 iunie 2018 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia cu privire la propunerea 

comisiei de concurs, la concursul organizat în data de 18 iunie 2018 pentru ocuparea a unui post vacant de medic 

în specialitatea anestezie şi terapie intensivă, din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, înregistrată cu 

nr. 11683 din 12 iunie 2018 la registratura Consiliului Judeţean Alba; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. a şi lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 7 alin.1 lit. a, alin. 3, alin. 4 şi alin. 6 din Metodologia privind organizarea concursurilor de 

ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, 

a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare publice fără paturi, 

respective a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, aprobată prin Ordinul Ministrului 

Sănătăţii  nr. 869 din 9 iulie 2015,  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  

 

DISPOZIŢIE 

 

Art. 1. Aprob componenţa Comisiei de concurs la concursul pentru ocuparea a unui post vacant de 

medic în specialitatea anestezie şi terapie intensivă la Secţia ATI din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia, organizat în data de 18 iunie 2018:  

Preşedinte: şef. lucr. dr. Sebastian TRANCA – Universitatea de Medicină şi Farmacie  

              Iuliu Haţieganu Cluj - Napoca; 

Membri:   şef. lucr. dr. Cristina PETRIŞOR –  Universitatea de Medicină şi Farmacie  

              Iuliu Haţieganu Cluj - Napoca; 

                    dr. Ionel Alexandru MUCEA – reprezentant Colegiul Medicilor Alba; 

Art. 2. Desemnez în calitate de observatori pe: 

        Rodica Ramona BĂLŢAT – reprezentantul Consiliului Judeţean Alba; 

        dr. Elena SAVA – reprezentantul Direcţiei de Sănătate Publică Alba; 

Art. 3. Desemnez în calitate de secretar al comisiei pe : 

                     dr. Ovidiu Stelian ŢUHAŞU – medic specialist, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia . 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcţiei de Sănătate Publică Alba, Colegiului 

Medicilor Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi relaţii publice şi Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.             

                   Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

       ION DUMITREL              Vasile BUMBU   
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL  ALBA       

CONSILIUL JUDEŢEAN      

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

cu privire la  constituirea Comisiei de predare   

a imobilului înscris în CF nr. 74350 Aiud,  situat în UAT  Municipiul Aiud   

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 11893/14 iunie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean  Alba privind  propunerea de constituire a comisiei de predare a imobilului 

înscris în CF nr. 74350 Aiud,  situat în UAT  Municipiul Aiud;  

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Aiud nr. 148/2018 privind încuviințarea cererii adresate 

Consiliului Județean Alba pentru transmiterea unui imobil din domeniul public al Județului Alba și din 

administrarea Consiliului Județean Alba  în domeniul public al Municipiului Aiud și în administrarea Consiliului 

Local a Municipiului Aiud,  a imobilului teren înscris în CF nr.74350 Aiud cu nr. top./cad. 74350, reprezentând 

curți construcții în suprafață de 5668 mp. 

-  Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 157/ 2018  privind aprobarea trecerii unui bun imobil situat 

administrativ  în municipiul Aiud din domeniul public al Județului Alba și din administrarea Consiliului Județean 

Alba în domeniul public al municipiului Aiud și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Aiud; 

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; 

- 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  imobilului înscris în CF nr. 74350 Aiud,  situat în UAT  

Municipiul Aiud, în următoarea componenţă: 

 

Președinte: 

Paul Silviu TODORAN   - şef serviciu, Direcţia gestionarea patrimoniului -  

     Serviciul administrarea terenurilor, clădirilor,  rețelelor de  

     alimentare cu apă 

 

Membri titulari: 

Radu Octavian NEAG   - consilier superior, Direcţia 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  

Ioan POPA    - consilier superior, Direcţia de dezvoltare şi bugete -  

     Compartimentul contabilitate-financiar 

                                            

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 

Raluca Elena GRĂDINARIU    - consilier juridic superior, Direcția juridică și relații 
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     publice - Serviciul juridic-contencios  

Art. 2.  Atribuțiile membrilor comisiei de predare sunt: identificarea imobilului, inventarierea faptică, 

întocmirea listei de inventariere, verificarea situației juridice a imobilului, întocmirea procesului verbal de predare-

primire, întocmirea protocolului de predare-primire. 

Art. 3.  Documentele întocmite în urma acțiunii de predare-primire vor fi transmise Direcției gestionarea 

patrimoniului, Direcției de dezvoltare şi bugete și Direcției juridică şi relaţii publice. 

   

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba; persoanelor nominalizate, Direcției 

juridică şi relaţii publice, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcției dezvoltare și bugete și Biroului resurse 

umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                                                                                  

                         Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL        Vasile BUMBU   
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Alba Iulia,  14 iunie  2018 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind completarea și modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba  

nr. 420/10 august 2016 cu privire la stabilirea unor atribuții privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea și 

plata cheltuielilor, precum și cu privire la organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și 

legale în cadrul aparatului propriu de specialitate  

al Consiliului Judeţean Alba, cu modificările și completările ulterioare 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 11972 din 15 iunie 2018 al Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba;  

Luând în considerare prevederile: 

- Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 420/10 august 2016 cu privire la stabilirea unor 

atribuții privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea și plata cheltuielilor, precum și cu privire la organizarea, 

evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale în cadrul aparatului propriu de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba; 

- Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 491/28 septembrie 2016 privind completarea și 

modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 420/10 august 2016 cu privire la stabilirea 

unor atribuții privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea și plata cheltuielilor, precum și cu privire la 

organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale în cadrul aparatului propriu de specialitate 

al Consiliului Judeţean Alba; 

- Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 182/9 februarie 2017 privind completarea și 

modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 420/10 august 2016 cu privire la stabilirea 

unor atribuții privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea și plata cheltuielilor, precum și cu privire la 

organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale în cadrul aparatului propriu de specialitate 

al Consiliului Judeţean Alba; 

- Dispozitiei Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 526/31 iulie 2017 cu privire la numirea 

domnului Dan Mihai Popescu în funcția de administrator public din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba;  

- Dispozitiei Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 616/23 octombrie 2017 privind completarea și 

modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 420/10 august 2016 cu privire la stabilirea 

unor atribuții privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea și plata cheltuielilor, precum și cu privire la 

organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale în cadrul aparatului propriu de specialitate 

al Consiliului Judeţean Alba; 

- Dispozitiei Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 115/11 mai 2018 privind completarea și 

modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 420/10 august 2016 cu privire la stabilirea 

unor atribuții privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea și plata cheltuielilor, precum și cu privire la 

organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale în cadrul aparatului propriu de specialitate 

al Consiliului Judeţean Alba; 

- Dispozitiei Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 137/31 mai 2018 privind delegarea exercitării 

atribuțiilor de coordonare a activităților unor compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba  nr. 132 din 31 mai 2018 privind alegerea unui vicepreședinte al 

Consiliului Județean Alba;  

Având în vedere prevederile:  

- art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

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

- punctului 5 din Normele metodologice privind angajarea lichidarea, ordonanţarea și plata cheltuielilor 

bugetare aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,  cu 

modificările şi completările ulterioare, emit următoarea 

 

http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2018/04/H1002018.pdf
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DISPOZIȚIE 

 

 Art. I. Aprob modificarea articolului 4 alineatul 2 al Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba 

nr. 420/10 august 2016 cu privire la stabilirea unor atribuții privind  angajarea, lichidarea, ordonanţarea și plata 

cheltuielilor, precum și cu privire la organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale la 

Consiliul Judeţean Alba, cu modificările și completările ulterioare, care va avea următorul cuprins: 

 „(2) Atribuția privind aprobarea ordonanțării revine domnilor: 

 DUMITREL Ion – președinte 

 FULEA Dumitru – vicepreședinte 

 HAȚEGAN Marius Nicolae – vicepreședinte 

 Art. II. Aprob modificarea articolului 5 al  Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba 

nr. 420/10 august 2016 cu privire la stabilirea unor atribuții privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea și plata 

cheltuielilor, precum și cu privire la organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale în 

cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, cu modificările și completările ulterioare, 

care va avea următorul cuprins: 

„Art. 5. Atribuțiile privind aprobarea angajării cheltuielilor revin ordonatorului principal de credite – 

domnului DUMITREL Ion, iar în absența acestuia domnilor vicepreședinți FULEA Dumitru și HAȚEGAN 

Marius Nicolae.” 

Art. III. Aprob modificarea articolului 6 al  Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 

420/10 august 2016 cu privire la stabilirea unor atribuții privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea și plata 

cheltuielilor, precum și cu privire la organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale în 

cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, cu modificările și completările ulterioare, 

care va avea următorul cuprins: 

„Art. 6. Se desemnează persoanele care să îndeplinească faza finală a execuției bugetare – plata 

cheltuielilor, astfel: 

 Prima semnătură: 

 FULEA Dumitru   - vicepreședinte al Consiliului Judeţean Alba; 

 HAȚEGAN Marius Nicolae – vicepreședinte al Consiliului Judeţean Alba; 

 AITAI Marian Florin  - director executiv, Direcția dezvoltare și bugete; 

 A doua semnătură: 

 OPRUŢA Elena   - director executiv adjunct, Direcția dezvoltare şi  

    bugete 

 LAZĂR Camelia Ileana - şef serviciu, Direcția dezvoltare și bugete - 

Serviciul buget-venituri 

 CRĂCIUN Ana Monica - consilier superior, Compartimentul contabilitate-financiar din cadrul 

Direcției dezvolvoltare și bugete 

 DOBRA Eugen   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete – 

    - Compartimentul contabilitate-financiar” 

 Art. IV. Rămân nemodificate celelalte prevederi ale Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba 

nr. 420/10 august 2016 cu privire la stabilirea unor atribuții privind  angajarea, lichidarea, ordonanţarea și plata 

cheltuielilor, precum și cu privire la organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale la 

Consiliul Judeţean Alba, cu modificările și completările ulterioare. 

 Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și comunică: Prefectului 

Județului Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia, persoanelor nominalizate, direcțiilor, serviciilor și birourilor 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

        Avizat pentru legalitate, 

     PREŞEDINTE                     SECRETARUL JUDEŢULUI, 

   Ion DUMITREL        Vasile BUMBU 
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Alba Iulia,  15 iunie 2018 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE                                            

 

DISPOZIŢIE 

privind modificarea repartizării pe trimestre  a veniturilor şi cheltuielilor bugetare, precum și efectuarea 

unor virări de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, pentru bugetul local al Judeţului Alba și 

bugetele instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii, pe anul 2018 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 12113/18 iunie 2018 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba privind  propunerea de modificare a repartizării pe trimestre  a veniturilor 

şi cheltuielilor bugetare, precum și efectuarea unor virări de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, 

pentru bugetul local al Judeţului Alba și bugetele instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial 

din venituri  proprii, pe anul 2018; 

Ținând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 34/1 februarie 2018 privind aprobarea bugetului general al 

judeţului Alba, bugetului local al judeţului Alba,  a bugetului fondurilor externe nerambursabile  şi a bugetelor 

instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2018, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Dispoziției nr. 27/12 februarie 2018 privind repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor 

bugetare ale bugetului local al Județului Alba, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor 

instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii, pe anul 2018, precum și 

efectuarea unor modificări potrivit clasificației indicatorilor privind finanțele publice; 

Având în vedere prevederile:  

- art. 104 alin. 1 lit. c coroborat cu art. 104 alin. 4 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 49 alin. 5 și art. 50 alin. 2 lit. b din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit următoarea 

 

DISPOZIȚIE 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea repartizării pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare, precum și 

efectuarea unor virări de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, pentru bugetul local al Judeţului Alba 

și bugetele instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii, pe anul 2018, 

respectiv pentru cheltuielile cu Activitatea proprie, cap 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe”, Centrul 

Militar al Judeţului Alba, cap. 60.02 „Apărare”, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, 

cap. 68.02 „Asigurări și asistență socială”, Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, cap. 66.10 „Sănătate” și 

Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, cap. 67.10 Cultura, recreere si religie, şi în consecință,  

a.) anexa  nr. 2 a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 34/2018, cu modificările şi completările 

ulterioare, va avea conținutul actualizat şi constituie parte integrantă a prezentei dispoziţii; 

b.) anexa nr. 4 a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 34/2018, cu modificările şi completările 

ulterioare, va avea conținutul actualizat şi constituie parte integrantă a prezentei dispoziţii; 

c.) anexa  nr. 5 a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 34/2018, cu modificările şi completările 

ulterioare, va avea conținutul actualizat şi constituie parte integrantă a prezentei dispoziţii; 

d.) anexa  nr. 7 a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 34/2018, cu modificările şi completările 

ulterioare, va avea conținutul actualizat şi constituie parte integrantă a prezentei dispoziţii; 

e.) anexele  nr. 13a și nr. 13b a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 34/2018, cu modificările şi 

completările ulterioare, vor avea conținutul actualizat şi constituie părți integrante ale prezentei dispoziţii; 

f.) anexa  nr. 22 a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 34/2018, cu modificările şi completările 

ulterioare, va avea conținutul actualizat şi constituie parte integrantă a prezentei dispoziţii. 

g.) anexa  nr. 26 a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 34/2018, cu modificările şi completările 

ulterioare, va avea conținutul actualizat şi constituie parte integrantă a prezentei dispoziţii; 

Art. 2. Direcția dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 
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Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează şi se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba, Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia, 

Centrului Militar al Judeţului Alba, Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Spitalului Județean 

de Urgență Alba Iulia, Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, Direcției juridică și relații publice și Direcţiei 

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

 

               Avizat pentru legalitate, 

                     PREŞEDINTE,                   SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

              Ion DUMITREL                                        Vasile BUMBU   
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Alba Iulia,  18 iunie  2018 
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin PROCEDURA SIMPLIFICATĂ 

intr-o singură etapă a contractului de achiziţie publică având ca obiect: „Execuţie de lucrări pentru 

obiectivul de investiţii „MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 103E: DN 1- GÂRBOVA DE JOS- 

GÂRBOVIȚA- GÂRBOVA DE SUS”, judeţul Alba “ 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 12315/20.06.2018 al Serviciului achiziții publice și monitorizarea implementării 

contractelor cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea, prin PROCEDURA 

SIMPLIFICATĂ intr-o singură etapă a contractului de achiziţie publică având ca obiect: „Execuţie de lucrări 

pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 103E: DN 1- GÂRBOVA DE JOS- 

GÂRBOVIȚA- GÂRBOVA DE SUS”, 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 si 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 prezenta 

DISPOZIŢIE 

 Articol unic  
Aprob constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea, prin PROCEDURA 

SIMPLIFICATĂ intr-o singură etapă a contractului de achiziţie publică având ca obiect: „Execuţie de lucrări 

pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 103E: DN 1- GÂRBOVA DE JOS- 

GÂRBOVIȚA- GÂRBOVA DE SUS”, judeţul Alba “,  în următoarea componenţă: 

 

Președinte cu drept de vot: 

- Angela Monica MARCU - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului, Serviciul programe, lucrări, 

întreținere drumuri  

Membri: 

- Felicia Carmen CAZACU – consilier superior, Direcţia dezvoltare și bugete, Serviciul achizitii publice și 

monitorizarea implementarii contractelor 

- Eugen DOBRA- consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete, Compartiment contabilitate-financiar 

- Ana Maria TOMA - consilier superior, Direcţia juridică şi relaţii publice, Serviciul juridic - contencios  

- Ioan Sorin MAIER - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului, Serviciul programe, lucrări, 

întreținere drumuri  

 

Membri de rezervă :  

- Gabriel Ioan VASIU - consilier superior, Direcţia juridică şi relaţii publice, Serviciul juridic - contencios  

- Elena Cornelia STANCIU - consilier superior, Direcţia dezvoltare și bugete, Serviciul buget venituri 

- Aurelian Cosmin OLTEAN - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului, Serviciul programe, lucrări, 

întreținere drumuri  

- Dana Potopea- sef serviciu, Direcţia dezvoltare și bugete, Serviciul achizitii publice și monitorizarea 

implementarii contractelor 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi relaţii publice, Direcţiei dezvoltare şi 

bugete, Direcţia gestionarea patrimoniului și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

                                                                                        Avizat pentru legalitate, 

     PREŞEDINTE          p. SECRETARUL JUDEŢULUI, 

   ION DUMITREL               Liliana Negruţ   

 

Nr. 154 

Alba Iulia, 20 iunie 2018  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului Județean Alba 

în ședință ordinară, în ziua de 28 iunie 2018 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 

 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 28 iunie 2018, ora 11
00

, ședință ce 

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 modificării Statului de funcţii al Direcţiei Publice Comunitare de 

Evidenţă a Persoanelor Alba  

Inițiator: Ion Dumitrel,  Președintele Consiliului Județean Alba 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Centrului de Cultură „Augustin Bena” 

Alba  

Inițiator: Ion Dumitrel,  Președintele Consiliului Județean Alba 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcţii ale Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

Inițiator: Ion Dumitrel,  Președintele Consiliului Județean Alba 

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie 

Aiud  

Inițiator: Ion Dumitrel,  Președintele Consiliului Județean Alba 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea 

nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

Inițiator: Ion Dumitrel,  Președintele Consiliului Județean Alba 

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Spitalul de 

Pneumoftiziologie Aiud, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare  

Inițiator: Ion Dumitrel,  Președintele Consiliului Județean Alba 

7.  Proiect de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacantă - 

director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba de către domnul 

Valentin - Ioan FRĂCEA 

Inițiator: Ion Dumitrel,  Președintele Consiliului Județean Alba 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba ; 

Inițiator: Ion Dumitrel,  Președintele Consiliului Județean Alba 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Monografiei economico-militară a Județului Alba  

Inițiator: Ion Dumitrel,  Președintele Consiliului Județean Alba 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de 

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

transport rutier Art Reisen SRL 

  Inițiator: Dumitru Fulea, Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Alba  

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de 

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

de transport rutier  Livio Dario SRL 

 Inițiator:  Marius Nicolae Hațegan, Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Alba 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de 

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

de transport rutier Livio Dario SRL  

 Inițiator Marius Nicolae Hațegan, Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Alba 
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13. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de 

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

transport rutier Livio Dario SRL  

   Inițiator Marius Nicolae Hațegan,Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Alba 

14. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, 

a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba, asupra unor tronsoane din drumul judeţean DJ 

107A  

         Inițiator: Ion Dumitrel,  Președintele Consiliului Județean Alba 

15. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, 

a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 107K 

Inițiator: Ion Dumitrel,  Președintele Consiliului Județean Alba 

16. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, 

a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba, asupra unor tronsoane din drumul judeţean DJ 

107Z  

  Inițiator: Ion Dumitrel,  Președintele Consiliului Județean Alba 

17.  Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, 

a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 103E  

Inițiator: Ion Dumitrel,  Președintele Consiliului Județean Alba 

18. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, 

a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 704K  

Inițiator: Ion Dumitrel,  Președintele Consiliului Județean Alba 

19.  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: Ion Dumitrel,  Președintele Consiliului Județean Alba 

20. Proiect de hotărâre privind preluarea temporară a unui imobil - drum vicinal De 147, din administrarea 

Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia în administrarea Consiliului Județean Alba  

Inițiator: Ion Dumitrel,  Președintele Consiliului Județean Alba 

21. Proiect de hotărâre privind  aprobarea instituirii de restricții temporare parțiale de circulație pe un sector al 

drumului județean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74)  

   Inițiator Marius Nicolae Hațegan,Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Alba 

22.  Proiect de hotărâre privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliul Local al Comunei Daia 

Română, a tronsonului din drumul județean DJ 106 K: Sebeș (DN 1) - Daia Română - Ohaba - Secășel - DJ 

107, aflat  în intravilanul localității Daia Română, în vederea modernizării 

Inițiator: Ion Dumitrel,  Președintele Consiliului Județean Alba 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliului local al comunei 

Doștat a tronsonului din drumul județean DJ141D: DJ106I (Drașov) – Boz – Doștat – limita jud. Sibiu, aflat 

în intravilanul localității Doștat, în vederea modernizării  

Inițiator: Ion Dumitrel,  Președintele Consiliului Județean Alba 

24.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Sală 

Polivalentă de sport cu capacitate de  1800-2000 locuri” - Municipiul Blaj 

Inițiator: Ion Dumitrel,  Președintele Consiliului Județean Alba 

25.  Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între UAT - Judeţul Alba, prin 

Consiliul Judeţean Alba şi Fauna & Flora International SRL, Județul Hunedoara, în vederea realizării 

activităților aferente Programului Managementul biodiversității și al peisajului, Subprogram 1.3 Paza şi 

implementare măsuri de conservare din Planul de management al siturilor ROSCI0085 Frumoasa și 

ROSPA0043 Frumoasa  

Inițiator: Ion Dumitrel,  Președintele Consiliului Județean Alba 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Colegiului Director al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

Inițiator: Ion Dumitrel,  Președintele Consiliului Județean Alba 

27.  Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba, stabilită 

prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 255/31 iulie 2017  

Inițiator: Ion Dumitrel,  Președintele Consiliului Județean Alba 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile  

Inițiator :Ion Dumitrel , Președintele Consiliului Județean Alba 

29.  Proiect 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 
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instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2018, cu 

modificările și completările ulterioare 

Inițiator: Ion Dumitrel, Președintele Consiliului Județean Alba 

30.  Proiect de 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 

 Inițiator Ion Dumitrel, Președintele Consiliului Județean Alba 

31.  Proiect de hotărâre privind aprobarea de taxe speciale pentru unele activități de stare civilă prestate de către 

Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba 

  Inițiator Ion Dumitrel, Președintele Consiliului Județean Alba 

  32. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului Județean Alba din data de 31 

mai 2018 

Redactat: Vasile Bumbu, Secretarul Județului Alba 

 33. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară” a Consiliului Județean Alba din data 

de 13 iunie 2018 

Redactat: Vasile Bumbu, Secretarul Județului Alba 

34. 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. 

          PREŞEDINTE,      Avizat pentru legalitate, 

            ION DUMITREL     p.  SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                       Liliana Negruţ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nr.  155 

Alba Iulia, 21 iunie 2018 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PRESEDINTE 

D I S P O Z I Ţ I E 

cu privire la aprobarea componenţei Comisiei de concurs la concursul organizat în data 

de 10 iulie 2018 pentru ocuparea a unui post vacant de  medic specialist confirmat în specialitatea pediatrie 

la UPU din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând: 

- referatul nr. 12490 din 22 iunie 2018 al Biroului resurse umane cu privire la aprobarea comisiei de 

concurs la concursul organizat în data de 10 iulie 2018, pentru ocuparea a unui post vacant de medic specialist 

confirmat în specialitatea pediatrie la UPU, din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

- adresa nr. 8885 din 15 iunie 2018 a  Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia cu privire la propunerea 

comisiei de concurs, la concursul organizat în data de 10 iulie 2018 pentru ocuparea a unui post vacant de medic 

specialist confirmat în specialitatea pediatrie, din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, înregistrată cu 

nr. 11976 din 15 iunie 2018 la registratura Consiliului Judeţean Alba; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. a şi lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 7 alin.1 lit. a, alin. 2, alin. 3, alin. 4 şi alin. 6 din Metodologia privind organizarea concursurilor de 

ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, 

a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare publice fără paturi, 

respective a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, aprobată prin Ordinul Ministrului 

Sănătăţii  nr. 869 din 9 iulie 2015,  cu modificările şi completările ulterioare. 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, emite prezenta  

 

DISPOZIŢIE 

 

Art. 1. Aprob componenţa Comisiei de concurs la concursul pentru ocuparea a unui post vacant de 

medic specialist confirmat în specialitatea pediatrie la UPU din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia, organizat în data de 10 iulie 2018, în următoarea componenţă:  

Preşedinte: prof. dr. Sorin MAN – Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu Cluj - Napoca; 

Membri:   şef. lucr. dr. Paraschiva CHERECHEŞ - PANŢA –  Universitatea de Medicină şi Farmacie 

Iuliu Haţieganu Cluj - Napoca; 

                    dr. Marta SEPSI – reprezentant UPU, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

Art. 2. Desemnez în calitate de observatori pe: 

        Rodica Ramona BĂLŢAT – reprezentantul Consiliului Judeţean Alba; 

        dr. Ofelia ONIGA – reprezentantul Direcţiei de Sănătate Publică Alba; 

Art. 3. Desemnez în calitate de secretar al comisiei pe : 

                     dr. Simona ENACHE – medic specialist, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia . 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcţiei de Sănătate Publică Alba, Colegiul 

Medicilor Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridice şi relaţii publice şi Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

  

                     Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          p. SECRETARUL JUDEŢULUI, 

         ION DUMITREL              Director executiv, 

                                                                                                                  Liliana NEGRUŢ    

 

 

 

Nr. 159 

Alba Iulia 26 iunie 2018 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PRESEDINTE 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

cu privire la aprobarea componenţei Comisiei de concurs la concursul organizat în data de 

12 iulie 2018 pentru ocuparea a unui post vacant de  medic în specialitatea reumatologie la Compartimentul 

reumatologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând: 

- referatul nr. 12820 din 27 iunie 2018 al Biroului resurse umane cu privire la aprobarea comisiei de 

concurs la concursul organizat în data de 12 iulie 2018, pentru ocuparea a unui post vacant de medic în 

specialitatea reumatologie la Compartimentul reumatologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

- adresa nr. 9460 din 26 iunie 2018 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia cu privire la propunerea 

comisiei de concurs, la concursul organizat în data de 12 iulie 2018 pentru ocuparea a unui post vacant de medic în 

specialitatea reumatologie, din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, înregistrată cu nr. 12777 din 26 

iunie 2018 la registratura Consiliului Judeţean Alba; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. a şi lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 7 alin.1 lit. a, alin. 3, alin. 4 şi alin. 6 din Metodologia privind organizarea concursurilor de 

ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, 

a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare publice fără paturi, 

respective a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, aprobată prin Ordinul Ministrului 

Sănătăţii  nr. 869 din 9 iulie 2015,  cu modificările şi completările ulterioare. 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, emite prezenta  

 

DISPOZIŢIE 

 

Art. 1. Aprob componenţa Comisiei de concurs la concursul pentru ocuparea a unui post vacant de 

medic în specialitatea reumatologie la Compartimentul Reumatologie din cadrul Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia, organizat în data de 12 iulie 2018, în următoarea componenţă:  

Preşedinte: conf. univ. dr. Simona SIAO - PIN – Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu 

Cluj - Napoca; 

Membri:   şef. lucr. dr. Nicoleta PAŞCALĂU –  Facultatea de Medicină şi Farmacie Oradea; 

                 dr. Ioana Cristina LENUŢ – reprezentant Colegiul medicilor Alba; 

Art. 2. Desemnez în calitate de observatori pe: 

      Nicoleta Iuliana MIHĂLŢAN – reprezentantul Consiliului Judeţean Alba; 

      dr. Ofelia ONIGA  – reprezentantul Direcţiei de Sănătate Publică Alba; 

Art. 3. Desemnez în calitate de secretar al comisiei pe : 

                  dr. Maria Simona CĂBULEA – Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcţiei de Sănătate Publică Alba, Colegiul 

Medicilor Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridice şi relaţii publice şi Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

  

                     Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          p. SECRETARUL JUDEŢULUI, 

         ION DUMITREL              Director executiv, 

                                                                                                                  Liliana NEGRUŢ    
 

 

Nr. 160 

Alba Iulia 28 iunie 2018 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PRESEDINTE 

 

 

 

D I S P OZ I Ţ I E 

privind modificarea componenţei Comisiei paritare  

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba stabilită prin  

Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 651 din 24 noiembrie 2017   

 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 12577 din 25 iunie 2018 Biroului resurse umane cu privire la înlocuirea unui 

membru al Comisiei paritare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 Luând în considerare prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 651 din 24 

noiembrie 2017 privind constituirea Comisiei paritare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. a și art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 73 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - art. 3-6 şi art. 15 din H.G. nr. 833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor 

paritare şi încheierea acordurilor colective 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 

 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

 

 

 Art. 1. Dispun înlocuirea doamnei Diana Cecilia GIUREA, care a deţinut funcţia publică de execuţie - 

consilier juridic superior la Direcția juridică și relații publice - Serviciul juridic contencios, desemnată de 

Președintele Consiliului Județean Alba în calitate de membru în Comisia paritară din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba, cu doamna Raluca Elena GRĂDINARIU- consilier juridic superior la 

Direcția juridică și relații publice - Serviciul juridic contencios (desemnată de Președintele Consiliului Județean 

Alba). 

 Art. 2. Articolul 1 al Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 651 din 24 noiembrie 2017, 

se modifică în mod corespunzător. 

  

  Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba, doamnei Raluca Elena GRĂDINARIU, Sindicatului aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba – AS Alba, Direcției juridică și relații publice și Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                        Avizat pentru legalitate, 

     PREŞEDINTE     SECRETARUL JUDEŢULUI, 

   Ion DUMITREL               Vasile BUMBU 
 

 

 

 

 

 

Nr. 161 

Alba Iulia,  29 iunie 2018 
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 ORDIN  Nr. 270 / 12 iunie 2018   

privind convocarea  Colegiului Prefectural al Judeţului Alba  

în ședința ordinară din data de 28 iunie 2018 

 

Prefectul județului Alba; 

 

Având în vedere prevederile art. 12, 13 şi 14 din H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale 

Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare și prevederile art. 4 din Regulamentul-cadru de funcţionare al Colegiului Prefectural al Județului 

Alba; 

Având în vedere Referatul nr.20/8669/2018, al Serviciului dezvoltare economică, conducerea serviciilor 

publice deconcentrate, afaceri europene, situații de urgență, pentru aprobarea Ordinului prefectului județului 

Alba privind convocarea Colegiului Prefectural al Județului Alba în ședința ordinară din data de 28 iunie 2018; 

În temeiul prevederilor art. 26 alin. (1) Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, cu 

modificările şi completările ulterioare, emite următorul  

ORDIN: 

 

Art.1. Colegiul Prefectural al Judeţului Alba, constituit în baza Ordinului nr.137/2018 al Prefectului 

Judeţului Alba, se convoacă în şedinţă ordinară, în data de 28 iunie 2018, ora 09,00, la sediul Instituţiei Prefectului 

- Judeţul Alba, sala “Mihai Viteazul”. 

Art.2. Ordinea de zi cuprinde: 

a) Raport de activitate al Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor 

Alba; 

b) Structura culturilor înființate în primăvara anului 2018 și stadiul lucrărilor de întreținere – Direcția 

pentru Agricultură Județeană Alba;     

c) Diverse. 

 

Art.3. Prezentul ordin va fi comunicat, prin grija Serviciului dezvoltare economică, conducerea serviciilor 

publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă, membrilor Colegiului prefectural, se va da spre 

publicare în Monitorul Oficial al județului Alba și va fi afișat pe pagina web a Instituției Prefectului Județul Alba. 

 

PREFECT, 

Dănuț-Emil Hălălai 
 

                                                                                       Contrasemnează,                                                                                                              

SUBPREFECT,                                                                                               

                                                                                                         Monica Popescu  

 

                                                                                          Avizat pentru legalitate,                                                                                           

                                                                                                        p. Șef serviciu, 

                                                                                             Nicolae Gheorghe Mera Consilier juridic 

Alba Iulia, 12 iunie 2018. 

Nr. 270 
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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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