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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilelor - monumente istorice, situate 

administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Unirii, nr. 9, ap. 1 şi magazia nr. 1, judeţul Alba, înscrise în CF 

nr. 70524 Alba Iulia, CF nr. 70524-C1-U1 Alba Iulia, CF nr. 70526 Alba Iulia, CF nr. 70526-C1-U1 Alba 

Iulia 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 14 septembrie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilelor -  monumente 

istorice, situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Unirii, nr. 9, ap. 1 şi magazia nr. 1, judeţul Alba, 

înscrise în CF nr. 70524 Alba Iulia, CF nr. 70524-C1-U1 Alba Iulia, CF nr. 70526 Alba Iulia, CF nr. 70526-C1-

U1 Alba Iulia; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra 

imobilelor -  monumente istorice, situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Unirii, nr. 9, ap. 1 şi magazia 

nr. 1, judeţul Alba, înscrise în CF nr. 70524 Alba Iulia, CF nr. 70524-C1-U1 Alba Iulia, CF nr. 70526 Alba Iulia, 

CF nr. 70526-C1-U1 Alba Iulia;  

- raportul de specialitate nr. 17334/4 septembrie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 1041/29 august 2018 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, înregistrată la registratura 

Consiliului Judeţean Alba cu nr. 17076/30 august 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 imobilelor situate 

administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Unirii, nr. 9, proprietar SC VV ONE SRL Alba Iulia, conform 

documentaţiei transmise de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba, care constituie anexă la prezenta 

hotărâre, identificate astfel: 

1. imobilul monument istoric conform Listei Monumentelor Istorice 2015, nr. crt. 288. cod AB-II-m-B-

00119 (Casă) situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Unirii, nr. 9, ap. 1, judeţul Alba, compus din 3 

camere, bucătărie, cu suprafaţa utilă de 76,00 mp, înscris în CF nr. 70524-C1-U1 Alba Iulia (nr. CF vechi 34816 

Alba Iulia), sub nr. top. 1964/2/1/1, reprezentând cote părţi comune de 29,61/100 (bunurile indivize comune: 

fundaţiile, faţadele, zidurile despărţitoare, acoperişul tip şarpantă, instalaţiile tehnice) şi cote teren de 87,05/294, 

din terenul înscris în CF nr. 70524 Alba Iulia (nr. CF vechi 2808 Alba Iulia), cu nr. top. 1964/2/1, cu suprafaţa de 

294 mp; 

2. imobilul situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Unirii, nr. 9, magazia nr. 1, judeţul Alba, cu 

suprafaţa utilă de 8 mp, înscris în CF  nr. 70526-C1-U1 Alba Iulia (nr. CF vechi 34815 Alba Iulia), reprezentând 

cote părţi comune de 51,61/100 şi cote de teren de 9,30/18, din terenul înscris în CF nr. 70526 Alba Iulia (nr. CF 

vechi 2808 Alba Iulia), cu nr. top. 1964/2/3/1, cu suprafaţa de 18 mp (bunurile indivize comune sunt: fundaţiile, 

zidurile despărţitoare, acoperişul tip şarpantă).  
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Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, 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,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 232 

Alba Iulia, 14 septembrie 2018 

 

 

NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 232/14 septembrie 2018 este publicată 

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

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

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

Judeţului Alba, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, ca urmare a efectuării 

unor de lucrări de reparaţii capitale de către această unitate sanitară 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 14 septembrie 2018; 

Luând în dezbatere: 

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

publică a Judeţului Alba, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, ca urmare a efectuării 

unor de lucrări de reparaţii capitale de către această unitate sanitară; 

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

imobil - proprietate publică a Judeţului Alba, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, ca 

urmare a efectuării unor de lucrări de reparaţii capitale de către această unitate sanitară; 

- raportul de specialitate nr. 17552/5 septembrie 2018 comun, al Direcţiei gestionarea patrimoniului și 

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

- solicitarea nr. 12321/21 august 2018 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 16761/24 august 2018; 

- procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 7525/22 mai 2018, privind lucrarea „Reparaţie 

capitală Secţia Gastroenterologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia”; 

Luând în considerare prevederile Contractului de administrare nr. 1324-1479/26.02.2004 de transmitere 

a dreptului de administrare de la Consiliul Judeţean Alba către Spitalul Judeţean Alba asupra unor imobile 

aparţinând domeniului public al Judeţului cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

socială; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 123 alin. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

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

modificările și completările ulterioare; 

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

ulterioare);  

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

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

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

- Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul 

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea valorii de inventar a bunului imobil „Corp spitalizare 700 paturi cuplat cu 

fosta Policlinică” - proprietate publică a Judeţului Alba, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia, de la valoarea de 40.767.368,25 lei la valoarea de 42.856.715,75 lei, ca urmare a recepţionării unor 

investiţii la Secţia Gastroenetrologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.  

Art. 2. Anexa la Contractul de administrare nr. 1324-1479/2004, încheiat între Consiliul Judeţean Alba 

şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, se modifică prin act adiţional în mod corespunzător. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi Direcţia 

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

prevederile prezentei hotărâri. 
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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 şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, 

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

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

al Consiliului Județean Alba. 

 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 233 

Alba Iulia, 14 septembrie 2018 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încetării concesiunii asupra bunului imobil „Spaţii de cazare”, înscris în CF 74397 

Săsciori, aparţinând Staţiei de tratare a apei Săsciori - Sebeşel, bun imobil concesionat către Societatea 

APA CTTA SA Alba şi transmiterea acestuia din domeniul public al Judeţului Alba şi din administrarea 

Consiliului Judeţean Alba în domeniul public al municipiului Sebeş şi în administrarea Consiliului local al 

municipiului Sebeş 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 14 septembrie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind încetarea concesiunii asupra bunului imobil „Spaţii de cazare”, înscris în 

CF 74397 Săsciori, aparţinând Staţiei de tratare a apei Săsciori - Sebeşel, bun imobil concesionat către Societatea 

APA CTTA SA Alba şi transmiterea acestuia din domeniul public al Judeţului Alba şi din administrarea 

Consiliului Judeţean Alba în domeniul public al municipiului Sebeş şi în administrarea Consiliului local al 

municipiului Sebeş; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind încetarea concesiunii asupra bunului imobil 

„Spaţii de cazare”, înscris în CF 74397 Săsciori, aparţinând Staţiei de tratare a apei Săsciori - Sebeşel, bun imobil 

concesionat către Societatea APA CTTA SA Alba şi transmiterea acestuia din domeniul public al Judeţului Alba 

şi din administrarea Consiliului Judeţean Alba în domeniul public al municipiului Sebeş şi în administrarea 

Consiliului local al municipiului Sebeş; 

- raportul de specialitate nr. 17556/5 septembrie 2018 comun, al Direcţiei gestionarea patrimoniului, 

Direcţiei dezvoltare și bugete şi Direcţiei juridice şi relaţii publice din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba; 

- Hotărârea Consiliului Local Sebeş nr. 212/2018 privind încuviinţarea cererii de transmitere din 

domeniul public al Judeţului Alba, în domeniul public al Municipiului Sebeş, a imobilului înscris în CF nr. 74397 

Săsciori, nr. cadastral 74397(teren) şi nr. cadastral 74397-C1 (clădire), înregistrată la registratura  Consiliului 

Județean Alba cu nr. 15861/6 august 2018; 

- adresa Societăţii Comerciale APA CTTA SA nr. 5136/24 august 2018, înregistrată la registratura 

Consiliului Judeţean Alba cu nr. 16788/27 august 2018. 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 112/2013 privind reglementarea situaţiei juridice asupra unor 

terenuri aferente „Staţiei de tratare a apei Săsciori-Sebeşel Q=1000 l/s”, situate în extravilanul comunei 

Săsciori, Judeţul Alba; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 53/2018 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului 

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

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

satul Sebeşel; 

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

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

- Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1969-

12770/2008. 

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

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

gestionarea patrimoniului județului și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri; 

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

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

şi completările ulterioare;  

- art. 861 alin. 3, art. 871-873 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009) republicată, cu modificările și 

completările ulterioare);  

- art. 57 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate 

publică, cu modificările și completările ulterioare;  

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

orașelor și comunelor din Județul Alba, cu modificările și completările ulterioare;  
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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 încetarea concesiunii bunului imobil „Spaţii de cazare” (teren şi clădire), aparţinând 

Staţiei de tratare a apei Săsciori – Sebeşel - proprietate publică a Judeţului Alba, înscris în CF nr. 74397 Săsciori, 

suprafaţă construită 183 mp (nr. cadastral 74397-C1), teren împrejmuit 969 mp ( nr. cadastral 74397), bun imobil 

concesionat către Societatea APA CTTA-SA Alba, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 a  

prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă trecerea bunului imobil descris la art. 1 din domeniul public al Județului Alba și din 

administrarea Consiliului Județean Alba în domeniul public al municipiului Sebeş și în administrarea Consiliului 

local al municipiului Sebeş.  

Art. 3. Se acordă drept de servitute în favoarea municipiului Sebeş la imobilul identificat la art. 1, pe 

terenul înscris în CF nr. 74398 Săsciori și CF nr. 70488 Săsciori. 

Art. 4. Predarea - preluarea imobilului menţionat la art. 2 din prezenta hotărâre, se face pe bază de 

protocol.  

Art. 5. Poziţia nr. 142 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba se va 

modifica în mod corespunzător şi va avea datele de identificare din anexa nr. 2 a  prezentei hotărâri. 

Art. 6. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea patrimoniului şi 

Direcţiei dezvoltare și bugete va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 7. 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, Consiliului local al municipiului Sebeş, Direcției juridică şi relații publice, Direcției gestionarea 

patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 234 

Alba Iulia, 14 septembrie 2018 
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Anexa nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 234/14 septembrie 2018 

 

 

 

       Datele de identificare  

             ale bunului imobil înscris la poziția cu nr. crt. 142 în 

 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, care trece din domeniul public al Judeţului Alba şi din administrarea Consiliului 

Judeţean Alba în domeniul public al municipiului Sebeş și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sebeş 

 

 

 

 

Secţiunea  I 

Bunuri imobile 

Codul 

de 

Clasificare 
Denumirea 

Bunului 
Elementele de identificare 

Anul 

dobândirii 

sau, după 

caz, al dării 

în folosinţă 

Valoarea de 

inventar 

-lei- 

 2 3 4 5 

1.8.6. Spaţii de cazare  Imobil situat în extravilanul comunei Săsciori, Judeţul Alba, în 

localitatea Sebeşel, aparţinând Staţiei de tratare a apei Săsciori-Sebeşel, 

compus din:  

- spaţii de cazare , suprafaţă construită la sol 183 mp, înscris în CF 74397, nr. 

cadastral 74397-C1 

-teren împrejmuit, suprafaţă 969 mp, înscris în CF 74397, nr. cadastral 74397. 

2004  

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

    

Preşedinte:     Secretar:      Membri: 

  Ion DUMITREL     Vasile BUMBU     Voichița Maria COMAN  

                Marian Florin AITAI  

                Ioan BODEA  

                Liliana NEGRUȚ 
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Anexa  nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 234/14 septembrie 2018 

       Datele de identificare  

             ale bunului imobil care se înscrie la poziția cu nr. crt. 142 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 

142 1.8.6 Construcţii şi teren 

aferent Staţiei de tratare a 

apei Săsciori-Sebeşel Q= 

1000 l/s 

Imobil situat în extravilanul comunei Săsciori, Judeţul Alba, în 

localitatea Sebeşel, compus din: staţie de filtre cu instalaţiile şi utilajele 

aferente, pavilion de exploatare, trei decantoare radiale, staţie de 

reactivi şi clorinare, bazine de stocare şi dizolvare, atelier şi 

magazie. Debit Q = 1000 l/s. Terenul aferent, în suprafaţă totală de 

32673 mp, se compune din: 

- incinta staţiei, în suprafaţă de 23.260 mp, înscris în C.F. nr. 74396 

Săsciori cu nr. cadastral 74396, pe care sunt edificate 11 clădiri având 

suprafaţa totală construită de 5067 mp, nr.cadastral 74396-

C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11; 

-teren împrejmuit în suprafaţă de 280 mp, înscris în CF 74398 Săsciori 

- drum de acces, în suprafaţă de 5802 mp, înscris în C.F. nr. 70488 

Săsciori cu nr. cadastral 70488; 

- teren pentru tratarea nămolurilor, în suprafaţă de 3331 mp, înscris în 

C.F. nr. 70487 Săsciori cu nr. cadastral 70487. 

 

2004 12.820.511,98 Domeniul public 

al judeţului Alba, 

potrivit Hotărârii 

Consiliului 

Judeţean Alba   

nr. 128/2004, nr. 

24 /2012, nr. 

59/2012 şi nr. 

112 / 2013. 

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 

cu privire la unele măsuri pentru funcţionarea corespunzătoare  

a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 14 septembrie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre cu privire la unele măsuri pentru funcţionarea corespunzătoare a Centrului 

Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la unele măsuri pentru funcţionarea 

corespunzătoare a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba; 

- raportul de specialitate nr. 17558/5 septembrie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- adresa Primăriei municipiului Alba Iulia nr. 77043/7 august 2018 către Centrul Judeţean de Resurse şi 

Asistenţă Educaţională Alba; 

- adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba nr. 10789/5 septembrie 2018, 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 17510/5 septembrie 2018; 

- punctul de vedere exprimat de secretarul județului Alba ; 

Luând în considerare prevederile Contractului de administrare nr. 3965-2646/26.03.2013 de transmitere 

a dreptului de administrare de la Consiliul Judeţean Alba către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba asupra imobilului, aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, situate administrativ 

în municipiul Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68; 

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

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

gestionarea patrimoniului județului și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, 

tineret, ONG-uri și sport; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 123 alin. 1 și art. 124 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

- Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- art. 858, art. 860 alin. 1, art. 862 alin. 1, art. 867-869 și art. 874 din Noul Cod Civil (Legea nr. 

287/2009 republicată, cu modificările și completările ulterioare);  

- art. 99 alin. 4 - 6 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările 

ulterioare;  

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

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

- Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul 

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

- art. 15 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului 

Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului 

şi sportului nr. 5555 din 7 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă restrângerea dreptului de administrare instituit în favoarea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba asupra unor bunuri spaţii aparţinând imobilului situat administrativ 

în municipiul Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68, judeţul Alba (cu privire la folosința unor spații), 

identificate în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri, până la data de 31 decembrie 2018. 
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Art. 2. Se aprobă instituirea dreptului de folosință gratuită asupra bunurilor spaţii identificate în anexa - 

parte integrantă a prezentei hotărâri în favoarea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, 

până la data de 31 decembrie 2018. 

Art. 3. Predarea - preluarea spațiilor care fac obiectul prezentei hotărâri, se face pe bază de protocol 

încheiat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba și Centrul Judeţean de Resurse şi 

Asistenţă Educaţională Alba, în care va fi prevăzută și modalitatea de repartizare a cheltuielilor. 

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcției gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și directorului general al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului 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, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, 

Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, Direcției juridică și relații publice, Direcției 

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

Județean Alba. 

 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 235 

Alba Iulia, 14 septembrie 2018 

 

NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 235/14 septembrie 2018 este publicată 

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

http://www.cjalba.ro/


 

15 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la exprimarea acordului pentru obiectivul de 

 investiții „Deviere aducțiune apă potabilă  Daia Română, județul Alba” 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 14 septembrie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre cu privire la exprimarea acordului pentru obiectivul de investiții „Deviere 

aducțiune apă potabilă Daia Română, județul Alba”; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la exprimarea acordului pentru obiectivul de 

investiții „Deviere aducțiune apă potabilă Daia Română, județul Alba”; 

- raportul de specialitate nr. 17608/6 septembrie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea  nr. 4867/9 august  2018 a Societății APA CTTA S.A. ALBA înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 16102/9 august 2018. 

- Certificatul de urbanism nr. 327 din 14 iunie 2018 emis de Municipiul Sebeș. 

Luând în considerare prevederile: 

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

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

- Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1969-

12770/2008. 

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

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

gestionarea patrimoniului județului și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. f, art. 91 alin. 3 lit. e şi lit. f, 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 exprimă acordul pentru obiectivul de investiții „Deviere aducțiune apă potabilă  Daia Română, 

județul Alba”. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din cadrul 

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

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

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

Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA”, Societăţii  

APA–CTTA S.A Alba,  Direcției juridică şi relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției 

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

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

Nr. 236 

Alba Iulia, 14 septembrie 2018 
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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 14 septembrie 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. 17621 din 6 septembrie 2018 al Biroului resurse umane din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea nr. 13081 din 5 septembrie 2018 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 17602 din 6 septembrie 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; 

- art. 6 din Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1.224/2010 privind aprobarea normativelor de personal 

pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului 

sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor 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. 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. Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 162 din 28 iunie 2018 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,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

Nr. 237 

Alba Iulia, 14 septembrie 2018 

NOTA: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 237/14 septembrie 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 Procesului verbal de vecinătate pentru imobilul  

situat administrativ în comuna Galda de Jos, sat Mesentea, nr. 90, judeţul Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 14 septembrie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru imobilul situat 

administrativ în comuna Galda de Jos, sat Mesentea, nr. 90, judeţul Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru 

imobilul situat administrativ în comuna Galda de Jos, sat Mesentea, nr. 90, judeţul Alba; 

- raportul de specialitate nr. 17759/7 septembrie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa transmisă de P.F.A. Filipescu Florina Georgiana, în calitate de mandatar, ing. topograf, persoană 

fizică autorizată în domeniul cadastrului, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 17537/5 

septembrie 2018, prin care se solicită semnarea procesului verbal de vecinătate asupra imobilului situat în comuna 

Galda de Jos, sat Mesentea, nr. 90, imobil care se învecinează cu drumul judeţean DJ 107K - proprietate publică a 

Judeţului Alba; 

- procesul-verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K - proprietate publică a 

Judeţului Alba şi imobilul situat în intravilanul comunei Galda de Jos, sat Mesentea, nr. 90, în suprafaţă totală de 

9339 mp. 

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. f 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; 

- art. 26 lit. c, art. 79 alin. 11, art. 84 alin. 2 lit. 6 şi art. 380 din Regulamentul privind conţinutul şi modul 

de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară aprobat prin Ordinul nr. 

700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, 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 exprimă acordul cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea 

limitelor comune dintre DJ 107K - proprietate publică a Judeţului Alba şi imobilul situat administrativ în 

intravilanul comunei Galda de Jos, sat Mesentea, nr. 90, judeţul Alba, în suprafaţă totală de 9339 mp, care se 

învecinează cu drumul judeţean DJ 107K, acord obligatoriu, solicitat pentru reglementarea situaţiei de Carte 

Funciară, prezentat în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului 

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

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

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

Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Doamnei ing. Filipescu Florina Georgiana, Direcției juridică şi relații 

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

Consiliului Judeţean Alba. 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

Nr. 238 

Alba Iulia, 14 septembrie 2018 

NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 238/14 septembrie 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 Procesului verbal de vecinătate pentru imobilul  

situat administrativ în comuna Galda de Jos, sat Mesentea, nr. 92, judeţul Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 14 septembrie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru imobilul situat 

administrativ în comuna Galda de Jos, sat Mesentea, nr. 92, judeţul Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru 

imobilul situat administrativ în comuna Galda de Jos, sat Mesentea, nr. 92, judeţul Alba; 

- raportul de specialitate nr. 17769/7 septembrie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa transmisă de P.F.A. Filipescu Florina Georgiana, în calitate de mandatar, ing. topograf, persoană 

fizică autorizată în domeniul cadastrului, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 17537/5 

septembrie 2018, prin care se solicită semnarea procesului verbal de vecinătate asupra imobilului situat în comuna 

Galda de Jos, sat Mesentea, nr. 92, imobil care se învecinează cu drumul judeţean DJ 107K - proprietate publică a 

Judeţului Alba; 

- procesul-verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K - proprietate publică a 

Judeţului Alba şi imobilul situat în intravilanul comunei Galda de Jos, sat Mesentea, nr. 92, în suprafaţă totală de 

4670 mp. 

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. f 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; 

- art. 26 lit. c, art. 79 alin. 11, art. 84 alin. 2 lit. 6 şi art. 380 din Regulamentul privind conţinutul şi modul 

de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară aprobat prin Ordinul nr. 

700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, 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 exprimă acordul cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea 

limitelor comune dintre DJ 107K - proprietate publică a Judeţului Alba şi imobilul situat administrativ în 

intravilanul comunei Galda de Jos, sat Mesentea, nr. 92, judeţul Alba, în suprafaţă totală de 4670 mp, care se 

învecinează cu drumul judeţean DJ 107K, accord obligatoriu, solicitat pentru reglementarea situaţiei de Carte 

Funciară, prezentat în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului 

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

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

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

Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Doamnei ing. Filipescu Florina Georgiana, Direcției juridică şi relații 

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

Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

Nr. 239 

Alba Iulia, 14 septembrie 2018 

NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 239/14 septembrie 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 Studiului de fezabilitate  pentru obiectivul de investiții  

„Deviere aducțiune apă potabilă Daia Română, județul Alba” 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 14 septembrie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Deviere 

aducțiune apă potabilă Daia Română, județul Alba”; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru 

obiectivul de investiții „Deviere aducțiune apă potabilă Daia Română, județul Alba”; 

- raportul de specialitate nr. 17712/7 septembrie 2018 al Serviciului pentru implementarea Programului 

Alba - România 100 din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba”; 

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

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

și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 14, art. 91 alin. 1 lit. b, art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 3 lit. f din Legea nr. 215/2001 a 

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

- art. 20, art. 44 și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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 Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții  „Deviere aducțiune apă potabilă 

Daia Română, județul Alba”, cu indicatorii tehnico-economici cuprinşi  în anexa - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Serviciului pentru implementarea 

Programului Alba - România 100  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Președintelui Consiliului Județean Alba, Societăţii APA CTTA SA Alba, Direcţiei juridică şi relaţii publice, 

Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcţiei gestionarea patrimoniului și Serviciului pentru implementarea 

Programului Alba - România 100 din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 240 

Alba Iulia, 14 septembrie 2018 

  

http://www.cjalba.ro/


 

20 

               Anexa la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 240 din 14 septembrie 2018 

 

 

 

 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

„Deviere aducțiune apă potabilă Daia Română, județul Alba” 

 

 

 

 

1. Denumirea obiectivului de investiţii: Deviere aducțiune apă potabilă Daia Română, județul Alba 

2. Amplasamentul obiectivului: JUDEŢUL ALBA, teritoriul administrativ Municipiul Sebeș 

3. Beneficiarul investiției: JUDEŢUL ALBA prin CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA 

4. Proiectant: SC APA CTTA SA Alba 

5. Indicatori tehnico - economici:  

 valoarea totală a investiţiei este de 347.454,00 lei, cu TVA inclus, din care valoarea C+M este  

de 315.890,94 lei 

 aducțiune Dn 400 - 225 ml 

 cămine de vane - 3 buc 

 durata de realizare a investiției: 12 luni  

 suprafaţa ocupată temporar: 663 mp 

 suprafaţa ocupată definitiv : 12 mp 

 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                           SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL             Vasile BUMBU    
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare  

a Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba,  

aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 255/31 iulie 2017 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 14 septembrie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei 

pentru Protecţia Copilului Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 255/31 iulie 2017; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 

255/31 iulie 2017; 

- raportul de specialitate nr. 17770/7 septembrie 2018, al Compartimentului unităţi de asistenţă medicală, 

socială, învăţământ special din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

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

și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 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; 

 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. I. Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei pentru Protecţia 

Copilului Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 255/31 iulie 2017, după cum urmează: 

1. Art. 6 alin. 2 al Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei pentru Protecţia Copilului 

Alba se modifică, urmând a avea următorul conţinut: 

art. 6 alin. 2 „În cazul în care persoanele desemnate în comisie nu mai au calitatea de angajat al 

instituțiilor care i-au desemnat ori organismul privat pe care îl reprezintă nu mai este acreditat, mandatul acestora 

încetează de drept, înainte de termen, urmând a fi înlocuiți, cu respectarea procedurii legale”. 

2. Art. 9 alin. 2 al Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei pentru Protecţia Copilului 

Alba se modifică, urmând a avea următorul conţinut: 

art. 9 alin. 2 „Comisia pentru Protecția Copilului Alba va analiza şi evalua la propunerea managerilor de 

caz, în cazuri temeinic justificate prin comportament necorespunzător,  situația copiilor pentru care există o 

măsură de protecție specială fixată prin hotărârea comisiei sau prin hotărâre judecătorească”. 

3. Art. 10 alin. 1 lit. d al Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei pentru Protecţia 

Copilului Alba se modifică, urmând a avea următorul conţinut: 

art. 10 alin. 1 lit. d „convoacă şi conduce şedinţele Comisiei pentru Protecția Copilului Alba”; 

4. Art. 15 alin. 4 lit. d al Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei pentru Protecţia 

Copilului Alba se modifică, urmând a avea următorul conţinut: 

art. 15 alin. 4 „Convocarea şedinţelor se face de către preşedinte, în scris, prin e-mail sau fax, cu cel puţin 

5 zile înainte de data şedinţei, în cazul şedinţelor ordinare ori cu cel puţin 3 zile înainte de data şedinţei, în cazul 

şedinţelor extraordinare  şi cuprinde în mod obligatoriu ordinea de zi a şedinţei”. 

5. Art. 18 alin. 7 al Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei pentru Protecţia Copilului 

Alba se modifică, urmând a avea următorul conţinut: 

art. 18 alin. 7 „Dosarele copiilor care necesită încadrare într-un grad de handicap se depun la secretariatul 

comisiei de către personalul Serviciului de evaluare complexă copii, cu cel puţin 7 zile lucrătoare înainte de data 

şedinţei, în cazul şedinţelor ordinare ori cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data şedinţei, în cazul şedinţelor 

extraordinare”. 

6. Art. 19 alin. 4 al Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei pentru Protecţia Copilului 

Alba se modifică, urmând a avea următorul conţinut: 
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art. 19 alin. 4 „În cadrul procesului de analiză şi evaluare, stabilită conform art. 9 alin. 2, managerul de 

caz va prezenta în fața Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba un raport privind evoluția copilului și a relațiilor 

acestuia cu familia, a modului de monitorizare  a cazului exercitat de către Direcţia Generală de Asistență Socială 

și Protecţia Copilului Alba, precum şi asupra comportamentului necorespunzător al copilului, împreună cu 

măsurile dispuse pentru remedierea comportamentului corespunzător”. 

7. Art. 20 alin. 4 al Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei pentru Protecţia Copilului 

Alba se modifică, urmând a avea următorul conţinut: 

art. 20 alin. 8 „În condițiile în care membrii Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba au neclarități cu 

privire la rezultatele evaluării complexe, preşedintele comisiei poate solicita prezenţa în şedinţă a unor persoane 

din cadrul Serviciului de evaluare complexă copii din cadrul Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecţia 

Copilului Alba pentru a oferi explicaţii suplimentare sau poate cere în scris acestui serviciu să: detalieze modul de 

realizare a evaluărilor, să completeze evaluările cu alte probe sau să repete anumite probe de către alți specialiști 

care respectă cerințele impuse de lege”. 

8. Art. 21 alin. 2 al Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei pentru Protecţia Copilului 

Alba se modifică, urmând a avea următorul conţinut: 

art. 21 alin. 2 „Certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap este anexă a hotărârii. 

Modelul certificatului de încadrare în grad de handicap este aprobat şi revizuit, ori de câte ori va fi necesar, 

conform reglementărilor stabilite prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale”. 

 Art. II. Se aprobă completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei pentru 

Protecţia Copilului Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 255/31 iulie 2017, după cum 

urmează: 

1. După alin. 2 al art. 21 al Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei pentru Protecţia 

Copilului Alba se introduce un aliniat nou, alin. 3, care va avea următorul conţinut: 

art. 21 alin. 3 „Proiectul Planului de abilitare-reabilitare anexat raportului de evaluare complexă devine 

anexă a Certificatului de încadrare într-un grad de handicap, după adoptarea hotărârii de către Comisia pentru 

Protecția Copilului Alba”. 

2. După art. 23 al Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei pentru Protecţia Copilului 

Alba se introduce un articol nou, art. 23
1
, care va avea următorul conţinut: 

art. 23
1
 „În cazul în care sunt contestate în fața instanțelor judecătorești hotărâri adoptate de Comisia 

pentru Protecția Copilului Alba, formularea apărării și reprezentarea în toate gradele de jurisdicție este asigurată 

de către consilieri juridici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba”. 

 Art. III. La data adoptării prezentei hotărâri, anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

255/31 iulie 2017 se modifică în mod corespunzător, conform prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. IV. Secretarul județului Alba, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba și 

Comisia pentru Protecția Copilului Alba vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. V. 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 de Sănătate Publică Alba; Agenției Județeană pentru Plăți și 

Inspecție Socială Alba; Inspectoratului Școlar Județean; Direcției juridică și relații publice, Direcţiei  dezvoltare şi 

bugete, Biroului resurse umane şi Compartimentului unităţi de asistenţă medicală, socială, învăţământ special din 

cadrul aparatului  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 241 

Alba Iulia, 14 septembrie 2018 

  



 

23 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statului de funcții  

al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 14 septembrie 2018; 

Luând în dezbatere: 

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

Consiliului Judeţean Alba; 

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

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- raportul de specialitate nr. 18020/12 septembrie 2018 al Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

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 administrației publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 64 alin. 2 şi art. 107 alin. 2 lit. b din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

fonduri publice, 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 și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

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

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

 Art. 2. Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 64/28 martie 2018 își încetează 

aplicabilitatea începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

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

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

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

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

Președintelui Consiliului Județean Alba, direcţiilor, serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 
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Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 242/14 septembrie 2018 

STATUL DE FUNCȚII  

AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA 

 

Nr. crt. Denumirea funcţiei Număr posturi 

APARATUL DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA 

1 Preşedinte 1 

2-3 Vicepreşedinte 2 

4 Secretar al judeţului 1 

5 Administrator public 1 

CABINETUL PREȘEDINTELUI 

6-9 Consilier 4 

RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI COMUNICARE 

10 Consilier, grad profesional superior 1 

11 Consilier, grad profesional principal 1 

12 Inspector, grad profesional asistent 1 

BIROUL RESURSE UMANE 

13 Şef birou  1 

14-18 Consilier, grad profesional superior 5 

19 Inspector, grad profesional superior 1 

BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN 

20 Șef birou  1 

21-25 Auditor, grad profesional superior 5 

AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT 

26 Consilier, grad profesional superior 1 

27 Consilier, grad profesional asistent 1 

UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ, SOCIALĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL 

28-29 Consilier, grad profesional superior 2 

SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL 

30 Consilier juridic, grad profesional superior 1 

31-32 Consilier, grad profesional superior 2 

SERVICIUL ADMINISTRATIV 

33 Şef serviciu 1 

34 Inspector de specialitate gradul I A 1 

35 Inspector de specialitate gradul II  1 

36 Referent IA 1 

37-39 Îngrijitor  3 

40 Îngrijitor (Sîncrai) 1 

41-49 Şofer I 9,5 

50 Muncitor calificat I 1 

51 Muncitor calificat II (Sîncrai) 1 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI RELAȚII PUBLICE 

52 Director executiv  1 

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS 

53 Şef serviciu 1 

54-58 Consilier juridic, grad profesional superior  5 

59 Consilier juridic, grad profesional principal  1 

60 Consilier juridic, grad profesional asistent  1 
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ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, RELAȚII PUBLICE, ATOP  

ȘI TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ 

61-66 Consilier, grad profesional superior 6 

REGISTRATURĂ, ARHIVĂ,  

MONITORUL OFICIAL 

67 Consilier, grad profesional superior 1 

68 Inspector de specialitate gradul IA 1 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

69 Director executiv  1 

70 Director executiv adjunct  1 

SERVICIUL DEZVOLTARE, PROGRAME ȘI 

 GUVERNANȚA CORPORATIVĂ A ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE 

71 Şef serviciu 1 

Dezvoltare economică și programe 

72-73 Consilier, grad profesional superior 2 

74 Inspector, grad profesional superior 1 

75 Consilier, grad profesional principal 1 

Dezvoltare rurală 

76-77 Consilier, grad profesional superior 2 

Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și monitorizare asociații de dezvoltare 

78 Consilier, grad profesional superior 1 

SERVICIUL ACCESARE ȘI COORDONARE PROIECTE 

79 Şef serviciu  1 

Accesare proiecte 

80-82 Consilier, grad profesional superior 3 

Monitorizare şi sustenabilitate proiecte 

83 Consilier, grad profesional superior 1 

84-85 Inspector de specialitate gradul IA 2 

86 Inspector de specialitate gradul I 1 

SERVICIUL BUGET-VENITURI 

87 Şef serviciu  1 

Buget 

88-90 Consilier, grad profesional superior 3 

Urmărire, încasare venituri şi executare silită 

91-93 Consilier, grad profesional superior 3 

94 Consilier juridic, grad profesional principal 1 

Contabilitate-financiar 

95-100 Consilier, grad profesional superior 6 

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE  

ȘI MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII CONTRACTELOR 

101 Şef serviciu  1 

102-107 Consilier, grad profesional superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              6 

108 Consilier, grad profesional principal 1 

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

109 Director executiv  1 

SERVICIUL PROGRAME, LUCRĂRI,  

ÎNTREȚINERE DRUMURI 

110 Şef serviciu 1 

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

SERVICIUL ADMINISTRAREA TERENURILOR, CLĂDIRILOR, REȚELELOR DE 

ALIMENTARE CU APĂ 

120 Şef serviciu 1 

121-125 Consilier, grad profesional superior 5 

126 Referent de specialitate, grad profesional superior  1 

127 Expert gradul IA 1 

Informatică 

128-130 Consilier, grad profesional superior 3 

SERVICIUL TURISM, CULTURĂ, TINERET, SPORT ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT 

131 Şef serviciu 1 

132-134 Consilier, grad profesional superior 3 

135 Consilier, grad profesional superior (Cîmpeni) 1 

136 Inspector, grad profesional superior 1 

137 Inspector de specialitate gradul IA 1 

138 Referent IA 1 

SERVICIUL PENTRU IMPLEMENTAREA  

PROGRAMULUI ALBA - ROMÂNIA 100 

139 Șef serviciu 1 

140-146 Consilier, grad profesional superior 7 

147 Inspector, grad profesional superior 1 

148 Consilier, grad profesional principal 1 

DIRECȚIA AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM 

149 Arhitect şef  1 

Amenajarea teritoriului, cadastru, monitorizare și control 

150-152 Consilier, grad profesional superior 3 

Urbanism, avizare, autorizare 

153-155 Consilier, grad profesional superior 3 

156 Consilier, grad profesional asistent 1 

Arii protejate 

157 Consilier, grad profesional principal 1 

158 Inspector de specialitate gradul I 1 

159 Inspector de specialitate gradul II 1 

160 Referent II (sit Frumoasa) 0,5 

BIROUL PROGRAME ȘI PROIECTE MEDIU 

161 Șef birou  1 

162-163 Consilier, grad profesional superior 2 

164 Consilier, grad profesional principal 1 

165 Inspector, grad profesional asistent 1 

166 Consilier, grad profesional asistent 1 

 TOTAL 166 

MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE CULTURĂ 

1-3 Director–manager gradul II 3 

4 Director general–manager gradul II 1 

  TOTAL 4 

  TOTAL GENERAL 170 

    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL               Vasile BUMBU    



 

27 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea şi completarea Regulamentului de acordare a premiilor  

elevilor olimpici și cadrelor didactice, care au obținut rezultate de excepție 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 14 septembrie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de acordare a premiilor 

elevilor olimpici și cadrelor didactice, care au obţinut rezultate de excepţie; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de 

acordare a premiilor elevilor olimpici și cadrelor didactice, care au obţinut rezultate de excepţie;  

- raportul de specialitate nr. 18185/13 septembrie 2018 comun, al Direcţiei dezvoltare şi bugete și 

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

  Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 357/2017 privind aprobarea Regulamentului de acordare a 

premiilor elevilor olimpici și cadrelor didactice, care au obţinut rezultate de excepţie;  

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 34/1 februarie 2018 privind aprobarea bugetului general al 

Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor 

instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2018, cu 

modificările 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. 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. 10 şi art. 91 alin. 5 lit. a pct. 1 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. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 7 din Normele metodologice privind cheltuielile cu organizarea şi desfăşurarea competiţiilor 

şcolare, extraşcolare şi extracurriculare, cuantumul stimulentelor financiare acordate elevilor premiaţi şi 

unităţilor şcolare de provenienţă a premianţilor, aprobate prin H.G. nr. 536/2016 privind stimularea 

performanţei şcolare înalte din învăţământul preuniversitar; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE 

 Art. I. Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului de acordare a premiilor elevilor olimpici și 

cadrelor didactice, care au obţinut rezultate de excepţie, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 

357/29 noiembrie 2017, după cum urmează: 

Art. 7 al Regulamentului de acordare a premiilor elevilor olimpici și cadrelor didactice, care au obţinut 

rezultate de excepţie se modifică şi se completează, urmând a avea următorul conţinut: 

 „Art. 7. (1) Acordarea premiilor elevilor olimpici și cadrelor didactice, care au obţinut rezultate de 

excepţie, va avea loc de regulă la Alba Iulia, în cadrul manifestării festive „Gala Performerilor”,  în luna 

decembrie a fiecărui an.  

   (2) Prin excepţie se pot organiza aceste premieri şi la o altă dată şi locaţie de pe raza judeţului 

Alba.” 

Art. II. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi bugete și Direcţiei 

gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art. III.  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, Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba, Direcției juridică și relații publice, 

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

Consiliului Judeţean Alba. 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

Nr. 243 

Alba Iulia, 14 septembrie 2018  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea unor cheltuieli care vor fi efectuate  

cu ocazia Sărbătorilor de iarnă 2018 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 14 septembrie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli care vor fi efectuate cu ocazia Sărbătorilor de 

iarnă 2018; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli care vor fi efectuate cu 

ocazia Sărbătorilor de iarnă 2018;  

- raportul de specialitate nr. 18189/13 septembrie 2018 comun, al Direcţiei gestionarea patrimoniului și 

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

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 34/1 februarie 2018 privind 

aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe 

nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  

proprii  pe anul 2018, cu modificările și 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. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport; 

Având în vedere prevederile: 

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

şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 40000 lei din bugetul local al Județului Alba, pentru cheltuieli cu 

cadourile care vor fi oferite colindătorilor și urătorilor, care vor participa la activitățile tradiționale de colindat și 

urat, la sediul Consiliului Județean Alba, în luna decembrie 2018. 

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

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridică și relații publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului, 

Direcției dezvoltare și bugete și Serviciului administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind 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 14 septembrie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul 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; 

- expunerea de motive la proiectul 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;  

 - raportul de specialitate nr. 18157/13 septembrie 2018 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 - adresa nr. 465432/11 septembrie 2018 a Ministerului Finanțelor Publice cu privire la sumele defalcate 

din taxa pe valoarea adaugată alocate Județului Alba prin O.U.G. nr.78/2018. 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 34/1 februarie 2018 privind 

aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe 

nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  

proprii  pe anul 2018, cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

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

gestionarea patrimoniului județului, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică 

locală, juridică și ordine publică, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, 

ONG-uri și sport, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de 

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

Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. b și alin. 3 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 - Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018; 

 - O.U.G.  nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE 

Art. I. Se aprobă rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al Județului Alba şi a 

bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2018 și în 

consecință Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 34/1 februarie 2018 privind aprobarea bugetului general al 

Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor 

instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2018, cu 

modificările şi completările ulterioare se rectifică, după cum urmează: 

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „Art. 1. Bugetul general al Judeţului Alba, rectificat pe anul 2018, se stabileşte în sumă de 570.941,67 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 372.131,39 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 245.010,83 mii lei. 

                    (3)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2018, se stabileşte în sumă 

de 127.120,56 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 238.247,76 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 211.387,99 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 26.859,77  mii lei. 

 4. Alineatul 1  al  articolului 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 

  „Art. 5. (1) Cheltuielile pentru „Autorităţi executive”, rectificate pe anul 2018, se stabilesc în sumă de 

44.065,38  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 5 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

5. La articolul 9, alineatul 1 și anexa 9„a” a  alineatului 2 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„Art. 9. (1) Cheltuielile pentru activitatea „Învăţământul preuniversitar de stat - învăţământul special”, 

rectificate pe anul 2018, se stabilesc în sumă de 2.437,13 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 9 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

                  (2)    Cheltuielile rectificate pentru Centrul  Școlar de Educație Incluzivă Alba,  suma de  1.318,63 mii 

lei, conform anexei nr. 9„a” - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

6. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:        

„Art. 10. Cheltuielile pentru „Programul pentru școli al României”, pe anul 2018, se stabilesc  în sumă de 

8.418,00 mii lei, iar creditele de angajament se stabilesc în suma de 17.186,00 mii leiˮ. 

7. Alineatul 3 al articolului 12 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 12. (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative, rectificat pe anul 2018, pentru Biblioteca 

Judeţeană „Lucian Blaga” Alba Iulia, potrivit anexei nr. 10„a” - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

8. 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 3.542,00 mii lei , în structura prevăzută în anexa nr. 12 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri”. 

9. 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 155.407,03 mii lei, în structura prevăzută în anexele nr. 13„aˮ și nr. 

13„bˮ - părți integrante ale prezentei hotărâri”. 

10. La articolul 21,  alineatul 1 și anexa nr. 16 „a” a alineatului 2, se modifică, urmând a avea următorul 

cuprins: 

 „Art. 21. (1) Cheltuielile rectificate pentru activitatea „Transporturi” pe anul 2018, se stabilesc în sumă 

de 54.946,53  mii lei. Cheltuielile rectificate si creditele de angajament, sunt prevăzute în anexa nr. 16 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

                  (2) Se aprobă Programul lucrărilor pe drumuri și poduri județene finanțat din bugetul local al 

Județului Alba, rectificat, potrivit anexei nr. 16„a” - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

11. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 24. Se aprobă Agenda evenimentelor Județului Alba pe anul 2018, rectificată în structura prevăzută în 

anexa nr. 19 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

12. Alineatul 1 al articolului 26 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 26. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Direcţia Publică Comunitară 

de Evidenţă a Persoanelor Alba, rectificat pe anul 2018,  în sumă de 1.770,59 mii lei, în structura prevăzută în 

anexa nr. 21 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

13. 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 207.934,83 mii lei,  în structura prevăzută în anexa nr. 22 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri”. 

14. Alineatul 1 al articolului 28 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 28. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018, pentru Spitalul de Pneumoftiziologie 

Aiud, în sumă de 9.977,01 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 23 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

15. Alineatele 1 și 3 ale articolului 29 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„Art. 29. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2018, pentru Muzeul Naţional al 

Unirii Alba Iulia, în sumă de 7.794,46 mii lei,  în structura prevăzută în anexa nr. 24 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri”. 

    (3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative al Muzeului Național al Unirii Alba 

Iulia, rectificat pe anul 2018, potrivit anexei nr. 24„a” - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

16. Alineatul 1 al articolului 30 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 30. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2018, pentru Teatrul de Păpuşi 

„Prichindel” Alba Iulia, în sumă de 4.500,77 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 25 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

17. Alineatele 1 și 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 4.855,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 26 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 
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                (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”. 

18. Alineatul 1 al articolului 32 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 32. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018, pentru Direcţia Judeţeană de 

Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba, în sumă de 1.415,10 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 27 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri”. 

19. Articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 33. Se aprobă Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare și a 

creditelor de angajament, rectificat  pe anul 2018, în structura prevăzută în anexa nr. 28 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri”. 

20. După articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 37 care va avea următorul cuprins: 

„Art. 37 Se aprobă suma de 50,00 mii lei pentru implementarea în anul 2018 a următoarelor proiecte cu 

finanțare externă nerambursabilă “TECHNIC- TECHnicalpartNership towards INNOVATION and Cooperation 

for VET și Proiect Simpla planificare durabila multisectoriala integrata”. 

 

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

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, 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 terțiari de credite în extras și Direcţiilor din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 245 

Alba Iulia, 14 septembrie 2018 

 

NOTA: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 245/14 septembrie 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 

PREŞEDINTE 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului Județean Alba 

 în ședința ordinară, în ziua de 14 septembrie 2018 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Având în vedere prevederile art. 94 alin. 1, alin. 3, alin. 5 și alin. 7 din Legea nr. 215/2001 a 

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

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, emit următoarea 

 

 

DISPOZIȚIE  

 

 

Art. 1. Convoc Consiliul Judeţean Alba în şedinţa „ordinară”, în ziua de 14 septembrie 2018, ora 11
00

, 

ședință care va avea loc în sala 100 „Mihai Viteazu” (etaj I) a Palatului administrativ din municipiul Alba Iulia 

(Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1). 

Art. 2. Proiectul ordinii de zi cuprinde:  

1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilelor -  monumente 

istorice, situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Unirii, nr. 9, ap. 1 şi magazia nr. 1, judeţul Alba, 

înscrise în CF nr. 70524 Alba Iulia, CF nr. 70524-C1-U1 Alba Iulia, CF nr. 70526 Alba Iulia, CF nr. 70526-C1-

U1 Alba Iulia 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

2. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea valorii de inventar a unui bun imobil - proprietate publică 

a Judeţului Alba, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, ca urmare a efectuării unor de 

lucrări de reparaţii capitale de către această unitate sanitară 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

3. Proiect de hotărâre privind încetarea concesiunii asupra bunului imobil „Spaţii de cazare”, înscris în 

CF 74397 Săsciori, aparţinând Staţiei de tratare a apei Săsciori - Sebeşel, bun imobil concesionat către Societatea 

APA CTTA SA Alba şi transmiterea acestuia din domeniul public al Judeţului Alba şi din administrarea 

Consiliului Judeţean Alba în domeniul public al municipiului Sebeş şi în administrarea Consiliului local al 

municipiului Sebeş 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

4. Proiect de hotărâre cu privire la unele măsuri pentru funcţionarea corespunzătoare a Centrului 

Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba  

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

5. Proiect de hotărâre cu privire la exprimarea acordului pentru obiectivul de investiții „Deviere 

aducțiune apă potabilă Daia Română, județul Alba” 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru imobilul situat 

administrativ în comuna Galda de Jos, sat Mesentea,  nr. 90, judeţul Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru imobilul situat 

administrativ în comuna Galda de Jos, sat Mesentea,  nr. 92, judeţul Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Deviere 

aducțiune apă potabilă Daia Română, județul Alba” 

 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba  
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10. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei 

pentru Protecţia Copilului Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 255/31 iulie 2017 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba  

11. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului Județean Alba din 

data de 30 august 2018 

Redactat: Vasile Bumbu, Secretarul Județului Alba 

12. Întrebări, interpelări, declaraţii politice 

 

Prezenta dispoziție se afișează la sediul Consiliului Județean Alba, se publică în Monitorul Oficial al 

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

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

Alba.      

Aducerea la cunoştinţă publică a prezentei dispoziţii se face prin intermediul Direcţiei juridică şi relaţii 

publice. 

 

                 Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE,          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.  351 

Alba Iulia, 7 septembrie 2018  
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea  

prin PROCEDURA SIMPLIFICATĂ într-o singură etapă  

a contractului de achiziţie publică având ca obiect: Furnizare plăci omagiale 

 

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 17760/7 septembrie 2018 al Serviciului achiziții publice și monitorizarea 

implementării contractelor cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea, prin 

PROCEDURA SIMPLIFICATĂ într-o singură etapă a contractului de achiziţie publică având ca obiect: 

Furnizare plăci omagiale; 

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; 

     - Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice aprobate prin H.G. nr. 395/2016, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare, emit următoarea 

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

 Articol unic  
Aprob constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin PROCEDURA 

SIMPLIFICATĂ într-o singură etapă a contractului de achiziţie publică având ca obiect: Furnizare plăci 

omagiale,  în următoarea componenţă: 

Președinte cu drept de vot: 

Cornelia FĂGĂDAR  - șef serviciu, Serviciul pentru implementarea Programului Alba -  

    România 100  

Membri titulari: 

Violeta Daniela NICA  - consilier superior, Direcţia dezvoltare și bugete - Serviciul  

    achiziţii publice și monitorizarea implementării contractelor 

Eugen DOBRA  - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Compartiment  

    contabilitate-financiar 

 Gabriel Ioan VASIU  - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi relaţii publice -  

    Serviciul juridic - contencios  

Petronela Aurora LUCA  - consilier superior, Serviciul pentru implementarea Programului  

    Alba - România 100  

Membri de rezervă : 

Dana Georgiana LUPEA  - consilier principal, Direcţia dezvoltare și bugete - Serviciul  

    achiziţii publice și monitorizarea implementării contractelor 

Elena Cornelia STANCIU  - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Compartiment  

    buget-venituri  

Ana Maria TOMA   - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi relaţii publice - 

Serviciul juridic - contencios 

Alina FRĂȚILĂ   - inspector superior, Serviciul pentru implementarea Programului  

    Alba - România 100  
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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, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Serviciului achiziții publice și monitorizarea implementării 

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

                

 

  Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

     ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.  352 

Alba Iulia, 7 septembrie 2018 

  



 

36 

ROMÂNIA         

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind modificarea componenţei Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin PROCEDURA 

SIMPLIFICATĂ într-o singură etapă a contractului de achiziţie publică având ca obiect: Execuţie de 

lucrări pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 704K: VINEREA (DJ 

704) - SĂLIŞTEA (DJ 705E), JUDEȚUL ALBA” 

aprobată prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 183/16 iulie 2018 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 17780/7 septembrie 2018 al Serviciului achiziții publice și monitorizarea 

implementării contractelor cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea, prin 

PROCEDURA SIMPLIFICATĂ într-o singură etapă a contractului de achiziţie publică având ca obiect: Execuţie 

de lucrări pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 704K: VINEREA (DJ 704) – 

SĂLIŞTEA (DJ 705E), JUDEȚUL ALBA”; 

Luând în considerare prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 183/16 iulie 

2018 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin PROCEDURA SIMPLIFICATĂ 

într-o singură etapă a contractului de achiziţie publică având ca obiect: Execuţie de lucrări pentru obiectivul de 

investiţii „MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 704K: VINEREA (DJ 704) - SĂLISTEA (DJ 705E), 

JUDEȚUL 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; 

     - Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice aprobate prin H.G. nr. 395/2016, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare, emit următoarea 

 

DISPOZIŢIE 

 

 Articol unic  
Aprob modificarea componenţei Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin PROCEDURA 

SIMPLIFICATĂ într-o singură etapă a contractului de achiziţie publică având ca obiect: Execuţie de lucrări 

pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 704K: VINEREA (DJ 704) - 

SĂLIŞTEA (DJ 705E), JUDEȚUL ALBA” aprobată prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba 

nr. 183/16 iulie 2018, în sensul înlocuirii doamnei Dana POTOPEA - șef serviciu, Direcţia dezvoltare și bugete - 

Serviciul achiziţii publice și monitorizarea implementării contractelor cu domnişoara Dana Georgiana LUPEA - 

consilier principal, Direcţia dezvoltare și bugete - Serviciul achiziţii publice și monitorizarea implementării 

contractelor, în calitate de membru titular al acestei comisii. 

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, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Serviciului achiziții publice și monitorizarea implementării 

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

  

 

  Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

     ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

Nr.  353 

Alba Iulia, 7 septembrie 2018 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind criteriile pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată de 

personalul din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului judeţean Alba în proiecte finanţate 

din fonduri europene nerambursabile 

 

 

 

Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 16877/28 august 2018 al Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba cu privire criteriile pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare 

salarială pentru activitatea prestată, de către personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba, în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile. 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. a coroborat cu art. 104 alin. 2 lit. b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 16 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

- art. 4 și art. 5 din Regulamentul-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara 

organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea 

prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile aprobat prin H.G. nr. 325/2018; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, emit următoarea 

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

 Art. 1. (1) Pentru fiecare proiect contractat, finanţat din fonduri europene nerambursabile, preşedintele 

Consiliului Judeţean Alba, la propunerea compartimentului de specialitate prin care a fost iniţiat proiectul, 

nominalizează prin act administrativ, persoanele care fac parte din echipa de proiect. 

(2) Numărul maxim de persoane, la nivelul aparatului de specialitate, care pot fi nominalizate în 

echipele de proiect este cel stabilit de prevederile contractului/acordului/ semnat de către Consiliul Judeţean Alba 

cu autoritatea finanţatoare. 

 Art. 2. (1) Echipa de proiect din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba este 

responsabilă de realizarea activităţilor stabilite a fi efectuate în mod direct în graficul de activităţi aprobat, precum 

şi cele care derivă din obligaţiile Consiliului Judeţean Alba faţă de autoritatea finanţatoare, conform 

Contractului/acordului de finanţare şi în conformitate cu sistemul de management şi control intern aplicabil. 

  (2) Activităţile prestate de către personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba, nominalizat în echipele de proiect în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene 

nerambursabile, vor fi reflectate corespunzător în cuprinsul fişei postului, conform prevederilor legale în vigoare. 

 Art. 3.  (1) Personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba nominalizat în 

echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile, poate beneficia, conform prevederilor art. 16 

alin. 1 din Legea Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările 

și completările ulterioare, de majorarea salariilor de bază, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat, 

în funcţie de timpul efectiv lucrat lunar pentru activităţile proiectului şi prevăzute corespunzător în fişa postului, 

după cum urmează: 

   a.) până la 20 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 10%; 

   b.) între 21-40 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 20%; 

   c.) între 41-60 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 30%; 

   d.) între 61-80 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 40%; 

   e.) peste 80 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 50%. 
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(2) Procentul de majorare a salariului de bază se acordă doar pentru numărul de ore efectiv lucrate 

în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal, respectiv de 40 de ore pe săptămână, dar fără a depăşi 

durata maximă a timpului de lucru prevăzută de normele legale în vigoare. 

(3) Pentru personalul prevăzut la alin. 1 care îşi desfăşoară activitatea simultan în mai multe 

proiecte, numărul de ore efectiv lucrate în luna anterioară se cumulează, procentul de majorare salarială fiind 

stabilit la nivelul corespunzător numărului de ore cumulate. 

Art. 5. (1) În primele 5 zile calendaristice ale fiecărei luni, pe baza fişelor de pontaj și a rapoartelor de 

activitate, care atestă timpul efectiv lucrat în cadrul fiecărui proiect, se stabileşte procentul de majorare salarială 

acordat pentru activitatea desfăşurată în luna anterioară ca membru al „echipei de proiect“. 

(2) Fișele de pontaj și rapoartele de activitate se vor întocmi doar pentru orele lucrate în afara 

duratei normale a timpului de muncă săptămânal, vor fi avizate de către coordonatorul de proiect/managerul de 

proiect, aprobate de către preşedintele consiliului judeţean și înaintate Biroului resurse umane pentru calculul 

drepturilor salariale. 

Art. 6. Procentul de majorare a salariului de bază se acordă pe perioada de implementare a proiectului, 

astfel cum a fost stabilită în contractul/acordul/ de finanţare semnat.  

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba, direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                               Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE,          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

      ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 354                                                      

Alba Iulia, 7 septembrie 2018 
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN  

PREŞEDINTE 

 

 

 

DISPOZIŢIE  

privind constituirea Comisiei de recepţie finală la  obiectivul „Construirea Centrului de Management 

Integrat al Deşeurilor (depozit de deşeuri, staţie de sortare, staţie de tratare mecano-biologică) Galda de 

Jos, judeţul Alba” în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba” 

- COMPONENTA FIDIC GALBEN şi COMPONENTA FIDIC ROSU 

 

 

  

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

  Analizând referatul nr. 17935/11 septembrie 2018 întocmit de Biroul programe şi proiecte mediu  cu 

privire la constituirea Comisiei de recepţie finală la obiectivul „Construirea Centrului de Management Integrat al 

Deşeurilor (depozit de deşeuri, staţie de sortare, staţie de tratare mecano-biologică) Galda de Jos, judeţul Alba” în 

cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Alba”- COMPONENTA FIDIC 

GALBEN şi COMPONENTA FIDIC ROŞU. 

 Luând în considerare prevederile punctului 11 „Perioada de garanţie” din Condiţii Speciale la Contractul 

de lucrări: CL 1 nr. 1166 / 32 / 21.01.2015 – „Construirea Centrului de Management Integrat al Deşeurilor 

(depozit de deşeuri, staţie de sortare, staţie de tratare mecano-biologică) Galda de Jos, judeţul Alba” în cadrul 

proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul 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; 

- art. 24 şi urm. din Regulamentul privind recepția construcţiilor, aprobat prin H.G. nr. 343/2017 pentru 

modificarea H.G. nr. 273/1994  privind aprobarea Regulamentului  de recepţie a lucrărilor de construcţii şi 

instalaţii aferente acestora; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit următoarea 

 

   

DISPOZIŢIE 

 

Articol unic 

   Numesc Comisia de recepţie finală la obiectivul „Construirea Centrului de Management Integrat al 

Deşeurilor (depozit de deşeuri, staţie de sortare, staţie de tratare mecano-biologică) Galda de Jos, judeţul Alba” 

în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba” - COMPONENTA 

FIDIC GALBEN şi COMPONENTA FIDIC ROŞU, în următoarea componenţă: 

Preşedinte: 

Dumitru FULEA   - vicepreşedinte al judeţului Alba; 

Membri: 

Dan Mihai POPESCU - administrator public al judeţului Alba 

Manager  proiect - UIP  SMID Alba 

Nicoleta Elena IRIMIE  - şef birou, Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism - Biroul  

    programe şi proiecte mediu din cadrul aparatului de specialitate al  

    Consiliului Județean Alba  

Manager adjunct proiect - UIP  SMID Alba 

Ioan Sorin MAIER  - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului - Serviciul  

    programe lucrări întreţinere drumuri din cadrul aparatului de  

    specialitate al Consiliului Județean Alba  

Sorin-Vladimir LEAHU - consilier superior, Direcția amenajarea teritoriului şi  urbanism -   

   Compartimentul amenajarea teritoriului, cadastru, monitorizare şi  

    control din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean  

    Alba 

Corina STOICĂNESCU - consilier superior Direcția amenajarea teritoriului și urbanism - 
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Compartimentul urbanism, avizare, autorizare din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

Alexandru BAŞA  - consilier superior,  Direcția gestionarea patrimoniului - Serviciul  

    administrarea terenurilor, clădirilor, rețelelor de alimentare cu apă 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba  

Paul Marius HAŢEGAN - şef serviciu, Serviciul administrativ din cadrul aparatului de  

    specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

Stefan  Virgil CĂRPINIŞAN - consilier superior,  Direcția gestionarea patrimoniului -  

    Compartimentul informatică, din cadrul aparatului de specialitate al  

    Consiliului Judeţean Alba 

Cristel Sandu DĂUCEANU - consilier superior, Direcția amenajarea teritoriului și urbanism -  

    Biroul programe și proiecte mediu, din cadrul aparatului de  

    specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

Responsabil tehnic 1 - UIP SMID Alba  
Aurelian Cosmin OLTEAN  - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului - Serviciul  

    programe, lucrări, întreținere drumuri din cadrul aparatului de  

    specialitate al Consiliului Județean Alba 

Responsabil tehnic 2 - UIP SMID Alba  
 

Prezenta dispozitie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se comunică: 

Prefectului Județului Alba, Unităţii de Implementare a Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor 

în Judeţul 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. 355                                                      

Alba Iulia,   11  septembrie 2018 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

cu privire la aprobarea componenţei Comisiei de concurs la concursul organizat în data de 

19 septembrie 2018 pentru ocuparea unui post vacant de medic specialist confirmat în specialitatea 

medicină de laborator la Laboratorul de analize medicale din cadrul  

Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând: 

- referatul nr. 18084 din 12 septembrie 2018 al Biroului resurse umane cu privire la aprobarea comisiei 

de concurs la concursul organizat în data de 19 septembrie 2018, pentru ocuparea unui post vacant de medic 

specialist confirmat în specialitatea medicină de laborator la Laboratorul de analize medicale din cadrul Spitalului 

de Pneumoftiziologie Aiud. 

- adresa nr. 3023 din 10 septembrie 2018 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud cu privire la propunerea 

comisiei de concurs, la concursul organizat în data de 19 septembrie 2018 pentru ocuparea unui post vacant de 

medic specialist confirmat în specialitatea medicină de laborator, din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, 

înregistrată cu nr. 17946 din 11 septembrie 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. b, 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 specialist confirmat în specialitatea medicină de laborator la Laboratorul de analize medicale din cadrul 

Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, organizat în data de 19 septembrie 2018, în următoarea componenţă:  

Preşedinte: dr. Daniela CAPRARU            - Spitalul Clinic Municipal Cluj - Napoca; 

Membri:     dr. Răzvan BĂDILĂ                 - Spitalul Clinic Municipal  Cluj - Napoca; 

        dr. Carmen MARINESCU   - reprezentant Colegiul Medicilor Alba; 

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. Virginia GOMBOŞ          - Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud. 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba, Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, 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                                                                                            
 

 

 

 

 

Nr. 356 

Alba Iulia 12 septembrie 2018 
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin PROCEDURA 

SIMPLIFICATĂ într-o singură etapă a contractului de achiziţie publică având ca obiect: Furnizare 

produse informative și de promovare 

 

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 18239/14 septembrie 2018 al Serviciului achiziții publice și monitorizarea 

implementării contractelor cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea, prin 

PROCEDURA SIMPLIFICATĂ într-o singură etapă a contractului de achiziţie publică având ca obiect: 

Furnizare produse informative și de promovare; 

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 și completările ulterioare; 

     - art. 126 şi urm. din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice aprobate prin 

H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, emit următoarea 

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

 Articol unic  
Aprob constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin PROCEDURA 

SIMPLIFICATĂ într-o singură etapă a contractului de achiziţie publică având ca obiect: Furnizare produse 

informative și de promovare,  în următoarea componenţă: 

 

Președinte cu drept de vot: 

Cristian Nicolae DUMITRAȘ - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  

        Serviciul turism, cultură, tineret, sport şi învăţământ  

 

Membri titulari: 

Violeta Daniela NICA  - consilier superior, Direcţia dezvoltare și bugete - Serviciul  

    achiziții publice și monitorizarea implementării contractelor 

Elena Cornelia STANCIU - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Compartiment  

    buget-venituri 

Raluca Elena GRĂDINARIU - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi relaţii publice -  

    Serviciul juridic - contencios  

Ioana MIRCA   - inspector superior, Serviciul turism, cultură, tineret, sport şi  

    învăţământ  

 

Membri de rezervă : 

Dana Georgiana LUPEA  - consilier principal, Direcţia dezvoltare și bugete – Serviciul 

 achiziții publice și monitorizarea implementării contractelor 

Maria DAMIAN   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Compartiment  

    contabilitate-financiar 

Andreea POPA   - consilier juridic asistent, Direcţia juridică şi relaţii publice -  

    Serviciul juridic - contencios 
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Adina GALENI NĂCREALĂ - consilier superior superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  

    Serviciul turism, cultură, tineret, sport şi învăţământ  

 

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, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Serviciului achiziții publice și monitorizarea implementării 

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

                

 

  Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

     ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 357 

Alba Iulia, 14 septembrie 2018 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la aprobarea componenţei Comisiei de concurs  

și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare  

organizat în data de 16 octombrie 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. 18263 din 14 septembrie 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 16 octombrie 

2018 pentru ocuparea unei funcții publice de execuție, vacante, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba; 

- propunerea nr. 17709 din 7 septembrie 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 

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

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 16 octombrie 2018, în următoarea componență: 

 

Comisia de concurs: 

 

Preşedinte:  Ioan BODEA              - director executiv, Direcția gestionarea  

      patrimoniului; 

Membri:       Floare PERŢA            - şef serviciu, Direcția gestionarea patrimoniului -  

      Serviciul programe, lucrări, întreţinere drumuri; 

Reprezentantul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.  

  

 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor: 

 

Preşedinte:   Angela Monica MARCU  - consilier superior, Direcția gestionarea 

      patrimoniului - Serviciul programe, lucrări,  

      întreţinere drumuri; 

  Membri:  Raluca Elena GRĂDINARIU - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi  

      relaţii cu   publicul - Serviciul juridic contencios; 
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                        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, 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 juridică şi relaţii cu publicul și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba. 

            
  Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

     ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 358 

Alba Iulia, 14 septembrie 2018 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

 

DISPOZIȚIE 

privind modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba  

nr. 128 din 24 mai 2018 cu privire la constituirea Comisiei de verificare a cererilor de finanţare depuse în 

baza Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 117/ 2018 

 

 

 

 

Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 18309/17 septembrie 2018, comun, al Direcției gestionarea patrimoniului, 

Direcției dezvoltare și bugete și Direcției juridică și relații publice privind propunerea de modificare a Dispoziţiei 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 128 din 24 mai 2018 privind constituirea Comisiei de verificare a 

cererilor de finanţare depuse de către solicitanţi în baza Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 117/ 26 aprilie 

2018.  

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 117/26 aprilie 2018 pentru modificarea şi completarea 

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

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

2017; 

- Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 128/24 mai 2018 privind constituirea Comisiei 

de verificare a cererilor de finanţare depuse de către solicitanţi în baza Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 

117/ 26 aprilie 2018; 

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;  

- Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, 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. I. Art. 2 al Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 128 din 24 mai 2018 privind 

constituirea Comisiei de verificare a cererilor de finanţare depuse de către solicitanţi în baza Hotărârii 

Consiliului Județean Alba nr. 117/ 26 aprilie 2018 se modifică, urmând a avea următorul conţinut: 

„Art. 2. (1) Atribuțiile principale ale membrilor Comisiei de verificare a documentațiilor de finanțare 

depuse de către solicitanți în baza Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 117/26 aprilie 2018 constau în: 

  verificarea documentațiilor de finanțare depuse de către solicitanți, verificare ce se va materializa într-

un raport asupra eligibilității beneficiarilor, completitudinii documentației depuse și a încadrării cheltuielilor 

solicitate în legislația națională în vigoare aplicabile și în prevederile Regulamentului privind condițiile, criteriile 

și procedura de  finanțare a programelor sportive. Raportul redactat şi însuşit de comisie va sta la baza întocmirii 

proiectelor de hotărâre prin care va fi supusă dezbaterii şi aprobării Consiliului Judeţean Alba propunerea de 

finanțare respectivă. 

 analizarea şi verificarea rapoartelor de activitate întocmite şi depuse de către beneficiari, aferente 

cheltuielilor efectuate din finanţarea acordată de către Autoritatea finanţatoare – UAT Judeţul Alba. În urma 

verificării, comisia va întocmi un referat din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor stabilite cu ocazia acordării 

finanţării asumate prin Contractul de finanţare, precum şi stabilirea eventualelor prejudicii şi modul de recuperare 

a acestora”. 

Art. II. Celelalte prevederi ale Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 128 din 24 mai 

2018 privind constituirea Comisiei de verificare a cererilor de finanţare depuse de către solicitanţi în baza 

Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 117/ 26 aprilie 2018 rămân neschimbate. 
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Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, membrilor Comisiei de verificare a 

documentațiilor de finanțare depuse de către solicitanți în baza Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 117/26 

aprilie 2018, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcției dezvoltare și bugete, Direcției juridică și relații publice 

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

 

 

         PREŞEDINTE,      Avizat pentru legalitate, 

    Ion DUMITREL                     SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                                        Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.  359 

Alba Iulia,  17 septembrie 2018 
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea  

prin PROCEDURA SIMPLIFICATĂ într-o singură etapă a contractului  

de achiziţie publică având ca obiect: Servicii de tipărire și livrare 

 

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 18441/18 septembrie 2018 al Serviciului achiziții publice și monitorizarea 

implementării contractelor cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin 

PROCEDURA SIMPLIFICATĂ într-o singură etapă a contractului de achiziţie publică având ca obiect: Servicii 

de tipărire și livrare; 

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; 

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

     - art. 126 şi urm. din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice aprobate prin 

H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, emit următoarea 

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

 Articol unic  
Aprob constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin PROCEDURA 

SIMPLIFICATĂ într-o singură etapă a contractului de achiziţie publică având ca obiect: Servicii de tipărire și 

livrare,  în următoarea componenţă: 

 

Președinte cu drept de vot: 

Cristian Nicolae DUMITRAȘ - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  

        Serviciul turism, cultură, tineret, sport şi învăţământ  

 

Membri titulari: 

Camelia Elena GALAC VITAN - consilier superior, Direcţia dezvoltare și bugete - Serviciul  

    achiziții publice și monitorizarea implementării contractelor 

Ioan POPA    - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Compartimentul  

    contabilitate-financiar  

Raluca Elena GRĂDINARIU - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi relaţii publice -  

    Serviciul juridic - contencios  

Adina GALENI NĂCREALĂ - consilier superior superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  

    Serviciul turism, cultură, tineret, sport şi învăţământ 

 

Membri de rezervă: 

Violeta Daniela NICA  - consilier superior, Direcţia dezvoltare și bugete - Serviciul  

    achiziții publice și monitorizarea implementării contractelor 

Andreea POPA   - consilier juridic asistent, Direcţia juridică şi relaţii publice -  

    Serviciul juridic - contencios  

 

Eugen DOBRA   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Compartimentul  

    contabilitate-financiar  
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Ioana MIRCA   - inspector superior, Serviciul turism, cultură, tineret, sport şi  

    învăţământ 

 

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, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Serviciului achiziții publice și monitorizarea implementării 

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

    

 

  Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

     ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 360 

Alba Iulia, 18 septembrie 2018 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind modificarea componenţei Comisiei de concurs la concursul organizat în data de 19 septembrie 2018 

pentru ocuparea a  unui post vacant de  medic specialist confirmat în specialitatea medicină de laborator la 

Laboratorul de analize medicale din cadrul  

Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud aprobată prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 

356/12 septembrie 2018  

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând: 

- referatul nr. 18474 din 18 septembrie 2018 al Biroului resurse umane cu privire la modificarea 

Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 356/12 septembrie 2018 cu privire la aprobarea 

componenţei Comisiei de concurs la concursul organizat în data de 19 septembrie 2018 pentru ocuparea a unui 

post vacant de medic specialist confirmat în specialitatea medicină de laborator la Laboratorul de analize 

medicale din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud; 

- adresa nr. 3090 din 18 septembrie 2018 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, înregistrată cu nr. 

18437 din 18 septembrie 2018 la registratura Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 356/12 

septembrie 2018 cu privire la aprobarea componenţei Comisiei de concurs la concursul organizat în data de 19 

septembrie 2018 pentru ocuparea a unui post vacant de  medic specialist confirmat în specialitatea medicină de 

laborator la Laboratorul de analize medicale din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. a şi lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- art. 7 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. 

 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 modificarea componenţei Comisiei de concurs la concursul organizat în data de 19 

septembrie 2018 pentru ocuparea a  unui post vacant de  medic specialist confirmat în specialitatea medicină 

de laborator la Laboratorul de analize medicale din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud aprobată prin 

Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 356/12 septembrie 2018, în sensul înlocuirii doamnei dr. 

Carmen MARINESCU - reprezentant al Colegiului Medicilor Alba, în calitate de membru în cadrul Comisiei de 

concurs, cu doamna dr. Mariana Cornelia NANU. 

Art. 2. Art. 1 al Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 356/12 septembrie 2018 se 

modifică în mod corespunzător. 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba, Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, Comisiei de concurs, Direcţiei juridică şi relaţii 

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

 

                               Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE,          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

      ION DUMITREL              Vasile BUMBU 

 

 

 

 

Nr. 361                                                   

Alba Iulia, 18 septembrie 2018 
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin  

PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE a achiziţiei publice având ca obiect: 

 „Serviciu de formare profesională” 

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 18565/19 septembrie 2018 al Serviciului achiziții publice și monitorizarea 

implementării contractelor cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin 

PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE a achiziţiei publice având ca obiect „Serviciu de formare 

profesională”; 

Luând în considerare prevederile PROCEDURII SIMPLIFICATĂ PROPRIE privind achiziţia publică 

de servicii sociale şi alte servicii specifice prevăzute în anexa 2 la Legea nr. 98/2016, COD P.O.02-8-02, rev.1; 

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; 

     - Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice aprobate prin H.G. nr. 395/2016, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare, emit următoarea 

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 Articol unic  
Aprob constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin PROCEDURA 

SIMPLIFICATĂ PROPRIE a achiziţiei publice având ca obiect „Serviciu de formare profesională”,  în 

următoarea componenţă: 

Președinte cu drept de vot: 

 Niculina HAŢEGAN  - consilier superior, Biroul resurse umane 

Membri titulari: 

Dana Georgiana LUPEA  - consilier principal, Direcţia dezvoltare și bugete - Serviciul 

achiziţii publice și monitorizarea implementării contractelor 

Angela RUSU   - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi relaţii publice -  

    Serviciul juridic - contencios 

Membru de rezervă : 

Violeta Daniela NICA  - consilier superior, Direcţia dezvoltare și bugete - Serviciul  

    achiziţii publice și monitorizarea implementării 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, Serviciului achiziții publice și monitorizarea implementării 

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

   

  Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

     ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

 

 

 

Nr. 362 

Alba Iulia, 19 septembrie 2018 
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

DISPOZIȚIE 

privind constituirea Comisiei de recepţie a Documentaţiei  de avizare a 

lucrărilor de intervenţii la construcţii existente (D.A.L.I.) pentru obiectivul  

„Amenajare depozit de ceramică veche” 

 

Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 18665/20 septembrie 2018 al Serviciului pentru implementarea Programului 

Alba-România 100 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertei pentru achiziția directă a serviciilor de 

elaborare a Documentaţiei  de avizare a lucrărilor de intervenţii la construcţii existente (D.A.L.I.) privind 

obiectivul „Amenajare depozit de ceramică veche”, situat în municipiul  Alba Iulia, Contragarda Bastionului Sf. 

Elisabetha - Cetatea Alba-Carolina (spaţiul nr. 5); 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

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

- Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-

contabile; 

- Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861 din 9 octombrie 2009, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit următoarea 

 

DISPOZIŢIE 

 

Articol unic 

        În vederea recepţiei Documentaţiei  de avizare a lucrărilor de intervenţii la construcţii existente (D.A.L.I.) 

privind obiectivul „Amenajare depozit de ceramică veche”, aprob constituirea unei comisii cu atribuții în acest 

sens, care va avea următoarea componență: 

  

Preşedinte: 

Dan Mihai POPESCU   - administrator public al Judeţului Alba; 

Membri: 

Daniela DOCAN    - consilier  superior, Serviciul pentru implementarea   

Programului Alba-România 100; 

Alina FRĂŢILĂ   - inspector  superior, Serviciul pentru implementarea   

Programului Alba-România 100; 

 

      Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se comunică: 

Prefectului Județului Alba; persoanelor nominalizate în cadrul comisiei; Direcției juridică și relații publice, 

Serviciului pentru implementarea Programului Alba-România 100 și Biroului resurse umane din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                Avizat pentru legalitate, 

                     PREŞEDINTE,          SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

              Ion DUMITREL                              Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

Nr. 364 

Alba Iulia, 20 septembrie 2018  

  



 

53 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind delegarea exercitării unor atribuţii ce revin Preşedintelui  

Consiliului Judeţean Alba, domnului vicepreşedinte Dumitru FULEA,  

în perioada 29 septembrie – 4 octombrie 2018 

 

 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Luând în considerare: 

- adresa (înregistrată la Consiliul Judeţean Alba cu nr. 18315/17 septembrie 2018) prin care Preşedintele 

Consiliului Judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel, este invitat să participe la cea de-a 14-a Conferinţă a Regiunilor 

şi Oraşelor Europene, care va avea loc în Salzburg, Austria; 

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 363/27 aprilie 2018 cu privire la aprobarea 

deplasării și participării reprezentanţilor Judeţului Alba la cea de-a 14-a Conferinţă a Regiunilor şi Oraşelor 

Europene, care va avea loc în Salzburg, Austria; 

Având în vedere prevederile art. 104 alin. 1 lit. f coroborat cu art. 107 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

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

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit următoarea 

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

 Articol unic  

În perioada 29 septembrie – 4 octombrie 2018 deleg exercitarea atribuţiilor Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Alba domnului vicepreşedinte Dumitru FULEA, cu excepţia atribuţiilor de reprezentare aferente 

participării la cea de-a 14-a Conferinţă a Regiunilor şi Oraşelor Europene, care va avea loc în Salzburg, Austria. 

 

 Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, domnilor vicepreşedinţi Dumitru Fulea şi 

Marius Nicolae Haţegan,  direcţiilor și serviciilor, Biroului resurse umane și Biroului audit din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

  

                     Avizat pentru legalitate, 

         PREŞEDINTE                    SECRETARUL JUDEŢULUI, 

ION DUMITREL                     Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nr.  365 

Alba Iulia, 24 septembrie 2018 
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ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind stabilirea condiţiilor specifice de participare la concursul  pentru ocuparea funcţiilor: şef de secţie, 

şef de laborator şi şef de serviciu medical din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi Spitalului 

de Pneumoftiziologie Aiud 

 

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând: 

- referatul nr. 18804/21 septembrie 2018 al Biroului resurse umane cu privire la stabilirea condiţiilor 

specifice de participare la concursul  pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator și şef de serviciu 

medical din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud; 

- adresa nr. 12872 din 31 august 2018 a  Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia cu privire la 

propunerea condiţiilor specifice de participare la concursul  pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de 

laborator sau şef de serviciu, înregistrată cu nr. 17369/4 septembrie 2018 la registratura Consiliului Judeţean 

Alba; 

Luând în considerare avizul Direcţiei de Sănătate Publică Alba nr. 7436/19 septembrie 2018 privind 

condiţiile specifice de participare la concursul  pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator și şef de 

serviciu medical din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, 

înregistrat cu nr. 18619 din 20 septembrie 2018 la registratura Consiliului Judeţean Alba; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. a coroborat cu art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare 

- art. 185 alin. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, emit următoarea  

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

Articol unic 

Aprob, în conformitate cu prevederile art. 185 alin. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, condiţiile specifice de participare la 

concursul pentru ocuparea funcţiilor: şef de secţie, şef de laborator și şef de serviciu medical din cadrul 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud - unităţi sanitare aflate în 

subordinea Consiliului Judeţean Alba, după cum urmează: 

Condiţii specifice de participare 
a.) se pot prezenta medici cu o vechime de cel puţin 5 ani în specialitatea respectivă, specialitate pe care o 

practică în mod curent şi în care sunt confirmaţi prin ordin al ministrului sănătăţii publice (vechimea în 

specialitate decurge de la data confirmării şi încadrării ca medic specialist); 

b.) candidatul să deţină certificatul de membru al Colegiul Medicilor din România valabil (neexpirat) la 

data depunerii dosarului de concurs; 

c.) candidatul să nu fie sancţionat în ultimii 2 ani de către unităţile sanitare la care a fost angajat sau de 

către Colegiul Medicilor din România, precum şi cele cărora le-a încetat contractul de administrare în condiţiile 

de mai jos: 

 nerealizarea indicatorilor specifici de performanţă o perioadă de minimum un an din motive 

imputabile acestuia; 

 prestaţia în funcţia de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu nu este conformă cu 

normele metodologice sau deontologice, ca urmare a sesizării direcţiei de sănătate publică, a Colegiului Medicilor 

din România sau a comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii; 
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 neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de administrare; 

d.) candidatul să nu aibă împlinită vârsta de pensionare (65 ani), conform prevederilor art. 391 alin. 1 din 

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Prin excepţie, în conformitate cu prevederile art. 185 

alin. 14 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, profesorii universitari, medicii membri titulari şi membri corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe 

Medicale şi ai Academiei Române, medicii primari doctori în ştiinţe medicale pot ocupa funcţii de şef de secţie 

până la vârsta de 70 de ani, cu aprobarea managerului şi cu avizul consiliului de administraţie al spitalului. 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba, Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 367 

Alba Iulia,  24 septembrie 2018 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE                                            

  

 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la modificarea repartizării pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare 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. 19081/25 septembrie 2018 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Alba privire la modificarea repartizării pe trimestre a veniturilor şi 

cheltuielilor bugetare 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. Aprob modificarea repartizării pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare 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 Serviciului Public Judetean „Salvamont – Salvaspeo” Alba - cap. 54.02 Alte servicii publice generale, 

Activității Protecția mediului - cap. 74.02 Protectia mediului, Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud - cap. 66.10 

„Sănătate” 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. 6 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. 15 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.) anexa  nr. 23 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, Serviciului Public Judetean „Salvamont – Salvaspeo” Alba, Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, 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   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 372 

Alba Iulia,  25 septembrie 2018 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE                                            

DISPOZIŢIE 

cu privire la modificarea bugetului local al Județului Alba cu suma alocată  

din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pe anul 2018 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 19174/26 septembrie 2018 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Alba privire la modificarea bugetului local al Județului Alba cu suma 

alocată din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pe anul 2018; 

Luând în considerare: 

- adresa nr. ABG_STZ- 14140/25 septembrie 2018 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Alba 

referitoare la H.G. nr. 758/2018 privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția 

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat 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; 

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. 82 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

- H.G. nr. 758/2018 privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, 

prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018; 

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. (1) Aprob modificarea bugetului local al Județului Alba prin majorarea cu suma totală de 8113 mii 

lei defalcată din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, alocată din Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, din care: 

 pentru finanţarea cheltuielilor cu susţinerea sistemului de protecţie a copilului: 3739 mii lei; 

 pentru finanţarea cheltuielilor cu susţinerea centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap: 4374 

mii lei. 

(2) 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; 

(3) 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; 

Art. 2. Prevederile prezentei dispoziții vor fi supuse spre validare Consiliului Județean Alba în prima 

ședință care va avea loc. 

Art. 3. Direcția dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează şi se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba, Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba 

Iulia, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 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   

  

Nr. 373 

Alba Iulia,  26 septembrie 2018  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

cu privire la aprobarea participării reprezentanţilor Consiliului Judeţean Alba  

la întâlnirea de lucru organizată  în cadrul Proiectului „ENSuRe – European Network for the Cohesion 

and Solidarity in Rural areas”   

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 

Analizând referatul nr. 19160/26 septembrie 2018 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba privind aprobarea participării reprezentanţilor Consiliului Judeţean 

Alba la întâlnirea de lucru organizată  în cadrul Proiectului „ENSuRe – European Network for the Cohesion and 

Solidarity in Rural areas”, în calitate de partener; 

Ținând cont de  prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 133/2004 privind modul de organizare a activităţilor de 

cooperare externă a Consiliului Judeţean Alba; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.12/2018 privind aprobarea Programului activităţilor de 

cooperare externă al Consiliului Judeţean Alba pe anul 2018; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 231/2017 privind aprobarea implementării Proiectului 

„European Network for the Economic Cohesion and Solidarity in Rural areas - ENSuRe)” selectat spre finanţare 

de către Comisia Europeană în cadrul Programului Europa pentru Cetăţeni – Apelul de proiecte 2017; 

- Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 596/4 octombrie 2017 privind constituirea 

Echipei de implementare a Proiectului ,,ENSuRe – European Network for the Cohesion and Solidarity in Rural 

areas” selectat spre finanţare de către Comisia Europeană în cadrul Programului Europa pentru Cetăţeni - 

Apelul de proiecte 2017; 

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; 

   - H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate 

pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, 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 participarea în perioada 13-20 octombrie 2018, la întâlnirea de lucru planificată în cadrul 

Proiectului „ENSuRe – European Network for the Cohesion and Solidarity in Rural areas” finanţat de Comisia 

Europeana prin Programul Europa pentru Cetăţeni, ce va avea loc în localitatea PESARO-ITALIA, a domnului 

Vasile BUMBU - secretarul judeţului Alba, a domnişoarei Elena OPRUŢA - director executiv adjunct în cadrul 

Direcţiei dezvoltare şi bugete, a doamnei Lenica BUCUR - şef serviciu în cadrul Direcţiei dezvoltare și bugete - 

Serviciul accesare și coordonare proiecte şi a domnului Viorel CABA - consilier superior în cadrul Direcţiei 

dezvoltare și bugete - Serviciul accesare și coordonare proiecte - Compartimentul accesare proiecte. 

Art. 2. Deplasarea va fi efectuată în perioada 13-20 octombrie 2018 cu autoutilitara tip Duster cu nr. de 

înmatriculare AB-07-WPY, proprietate a Consiliului Judeţean Alba. 

 

Art. 3. Cheltuielile pentru participarea la întâlnirea de lucru vor fi suportate din bugetul Proiectului 

„ENSuRe – European Network for the Cohesion and Solidarity in Rural areas”, gestionat de liderul de parteneriat 

în concordanţă cu prevederile legislaţiei comunitare şi regulile financiare ale Programului Europa pentru Cetăţeni 

şi din bugetul propriu al Judeţului Alba, pe anul 2018. 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi relaţii publice, Direcţiei dezvoltare şi 

bugete, Serviciului accesare şi coordonare proiecte, Compartimentului contabilitate financiar și Compartimentului  

relații internaționale și comunicare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                          Avizat pentru legalitate, 

         PREŞEDINTE                      SECRETARUL JUDEŢULUI, 

         ION DUMITREL                       Vasile BUMBU 

 

Nr. 374 

Alba Iulia, 27 septembrie 2018  
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Nr.120/2018 

 

 

ORDINUL  NR.  347 

 

 Prefectul judeţului Alba, Dănuț Emil Hălălai; 

 În baza referatului cu nr. 120/2018 întocmit de Serviciul verificarea legalității actelor, contencios 

administrativ, urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu, alegeri 

Având în vedere prevederile: 

o H.G nr. 743/2018 privind aprobarea Programului calendaristic al referendumului naţional 

pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018; 

o H.G. nr. 744/ 2018 privind stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice, a bugetului şi a 

cheltuielilor necesare pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional pentru 

revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018; 

o O.U.G.  nr. 86/2018 din 18 septembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 

privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, precum şi pentru unele măsuri pentru buna 

organizare şi desfăşurare a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei ;     

o Decizia Curții Constituționale nr. 539 din 17 septembrie 2018 asupra constituţionalităţii Legii de 

revizuire a Constituţiei României ; 

o Legii din 2018 de revizuire a Constituţiei României publicată în Monitorul Oficial al României 

nr. 798 din 18 septembrie 2018; 

 Ţinând cont de prevederile Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului republicată în 

anul 2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale 

Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului; 

 În temeiul  art. 26 alin. 1 şi art. 27 alin. 1 din Legea nr. 340/2004  privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată în anul 2008, cu modificările şi completările ulterioare, emit prezentul 

 

 

ORDIN: 

 

 

Art. 1. Biroul electoral de circumscripţie judeţeană Alba pentru organizarea și desfășurarea 

referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018 îşi va desfăşura activitatea în 

sediul Palatului administrativ situat în localitatea Alba Iulia, str. I.I.C. Brătianu, nr. 1, judeţul Alba, camera 113. 

Art. 2. Statisticienii, informaticienii şi personalului tehnic auxiliar din cadrul Direcţiei Regionale de 

Statistică Alba îşi vor desfăşura activitatea în camera 110 din sediul Palatului administrativ. 

Art. 3. Predarea-primirea proceselor verbale de constatare a rezultatelor votării din partea birourilor 

electorale ale secțiilor de votare către Biroul judeţean de circumscripţie Alba se va face în sala 100 Mihai Viteazu 

din sediul Palatului administrativ. 

Art. 4. Paza sediului Biroului electoral de circumscripţie judeţeană Alba, precum şi paza transportului şi 

depozitării buletinelor de vot şi a celorlalte materiale necesare votării va fi asigurată de Inspectoratul de Jandarmi 

Județean Alba. 

De asemenea Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba va asigura paza şi protecţia preşedintelui şi 

membrilor Biroului electoral de circumscripţie judeţeană Alba şi a documentelor prevăzute de lege a fi predate 

către Biroul Electoral Central. 

Art. 5 Direcția Județeană de Telecomunicaţii Speciale Alba  asigură serviciile de comunicaţii, de voce şi 

de transmitere a mesajelor text, necesare birourilor electorale ale secţiilor de votare din județul Alba și Biroului 

electoral de circumscripţie județeană Alba.           

           Art. 6. Instituția Prefectului - Județul Alba împreună cu Consiliul județean Alba asigură dotarea tehnico – 

materială a Biroul electoral de circumscripţie judeţeană Alba. 
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Art. 7. Serviciul verificarea legalităţii actelor, juridic, contencios administrativ,  urmărirea aplicării 

unitare a legilor cu caracter reparatoriu, alegeri, va comunica prezentul ordin persoanelor interesate, Ministerului 

Afacerilor Internelor, Autorităţii Electorale Permanente– Biroul județean Alba, Consiliul județean Alba, Direcția 

Regională de Statistică Alba, Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba, Direcția Județeană de Telecomunicaţii 

Speciale Alba, Inspectoratul de Poliție Județean Alba biroului electoral de circumscripţie (după constituirea 

acestuia).        

Alba Iulia,  19 septembrie 2018 

 

        

p. PREFECT 

Monica POPESCU 

Subprefect 

 

           

          

                  

      

 

 

Avizat pentru legalitate, 

Serviciul verificarea legalității actelor, contencios administrativ, 

urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu, alegeri 

Şef serviciu, 

cons. jur. Ovidiu CAZACU 
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Nr. 12962/G/SJ/2018                          Operator de date cu caracter personal:22216 

 

ORDINUL  NR. 349 

privind constituirea Comisiei tehnice județene Alba pentru coordonarea activităţilor de organizare a 

Referendumului național pentru revizuirea Constituției precum și a Grupului tehnic de lucru de pe lângă Comisia 

tehnică județeană Alba 

 

 Prefectul judeţului Alba; 

 Având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Serviciul verificarea legalității actelor, contencios 

administrativ, urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu, alegeri, cu nr 12962/G/SJ/19.09.2018; 

Văzând prevederile următoarelor acte care fac referire la organizarea și desfășurarea Referendumului 

național privind revizuirea Constituției din zilele de 6 și 7 octombrie 2018, publicate în Monitorul Oficial al 

României după cum urmează:  

1. Legea de revizuire a Constituției României precum și Decizia Curții Constituționale asupra 

constituționalității Legii de revizuire a Constituției României, nr. 539/17 septembrie 2018, publicate în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 18 septembrie 2018; 

2.O.U.G. nr. 86/2018  pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și 

desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a 

referendumului național pentru revizuirea Constituției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

799 din 18 septembrie 2018; 

3. H.G. nr. 743/2018 privind stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice, a bugetului și a cheltuielilor 

necesare pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 

octombrie 2018 și H.G. nr. 744/2018 privind aprobarea Programului calendaristic al referendumului național 

pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018, ambele publicate în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 800 din 18 septembrie 2018; 

Văzând de asemenea propunerile formulate de instituțiile/autoritățile prevăzute în anexa nr. 2 la HG 

744/2018; 

 În temeiul  art. 26 alin. 1 din Legea nr. 340/2004  privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată în 

anul 2008, cu modificările și completările ulterioare, emit prezentul 

 

ORDIN: 

 

Art. 1. Se constituie Comisia tehnică județeană Alba pentru coordonarea activităţilor de organizare a 

referendumului național pentru revizuirea Constituției din zilele de 6 și 7 octombrie 2018, fără personalitate 

juridică, condusă de Prefectul județului Alba, în componenţa prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin, cu 

atribuţii în coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale şi 

serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice 

centrale, prevăzute în legislaţia în vigoare. 

 

Art. 2. Se constituie, pe lângă comisia tehnică județeană, Grupul tehnic de lucru, fără personalitate 

juridică, condus de subprefectul județului Alba, în componenţa prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul ordin, format 

din funcţionari publici desemnaţi de conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte 

organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, organizate la nivelul judeţului, pentru urmărirea şi 

soluţionarea operativă a problemelor curente din judeţ privitor la activităţile de organizare a referendumului 

național pentru revizuirea Constituției din zilele de 6 și 7 octombrie 2018. 

Art. 3. Lucrările de secretariat tehnic ale Comisiei tehnice județene Alba și ale Grupului tehnic de lucru 

de pe lângă Comisia tehnică județeană vor fi asigurate de Serviciul verificarea legalității actelor, contencios 

administrativ, urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu, alegeri, din cadrul Instituției Prefectului - 

Județul Alba.  

Art. 4. Comisia tehnică judeţeană Alba se va întruni în şedinţă publică, la sediul Instituției Prefectului - 

Județul Alba, la convocarea prefectului, ori de câte ori va fi necesar. 
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Art.  5. Grupul tehnic de lucru se va întruni la sediul Instituției Prefectului - Județul Alba, la convocarea 

subprefectului, ori de câte ori va fi necesar. 

Art. 6. Serviciul verificarea legalității actelor, contencios administrativ, urmărirea aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu, alegeri, va comunica prezentul ordin, în copie, Ministerului Afacerilor Interne, precum și 

instituțiilor/autorităților care au formulat propuneri, în vederea aducerii la cunoștință persoanelor în cauză.  

De asemenea ordinul va fi adus la cunoștința publicului prin afișarea pe site-ul Instituției Prefectului - 

Județul Alba și va fi publicat în Monitorul Oficial al județului Alba. 

 

 

 

       Alba Iulia, 19 septembrie 2018 

 

 

p. PREFECT, 

Monica POPESCU 

Subprefect 

              

 

 

         Avizat pentru legalitate, 

                  Şef serviciu,           

                        cons. jur. Ovidiu CAZACU 
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Anexa nr. 1 la Ordinul Prefectului județului Alba nr. 349/2018 

 

 

 

Componenţa nominală a Comisiei tehnice județene Alba pentru coordonarea activităţilor de organizare a 

Referendumului național pentru revizuirea Constituției 

 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele Funcția în cadrul 

comisiei 

Funcţia publică și instituția din care face parte 

1.  
Dănuț Emil Hălălai Președinte Prefectul Judeţului Alba 

 

2.  
Monica Popescu Membru Subprefectul Judeţului Alba 

 

3.  
Vasile Bumbu Membru Secretar al judeţului Alba  

 

4.  
Ciprian Alin David Membru Director executiv, Direcţia Regională de 

Statistică Alba 

5.  
Simona Carmen Henegar Membru Consilier juridic, Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Alba 

6.  
Comisar șef de poliție Ioan Sorin 

Cioancă 

Membru Împuternicit șeful inspectoratului, Inspectoratul 

de Poliţie Judeţean Alba 

7.  
Col. Cornel Oprișa Membru Inspector șef al Inspectoratului pentru situații de 

urgență al județului Alba 

8.  

Comisar șef Adrian Daniel 

Mosora 

Membru Şef birou, Biroul Judeţean de Administrare a 

Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor 

Alba 

9.  
Lucian - Nicolae  Barboș Membru Director executiv, Direcţia publică comunitară 

de evidenţă a persoanelor Alba 

10.  
Col. Giurea Marius-Claudiu Membru Inspector şef, Inspectoratul de Jandarmi al 

Judeţului Alba 

11.  
Prof. Eugenia Marcela Dărămuș Membru Inspector şcolar general, Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Alba 

12.  
Ec. Dumitru – Alexandru Sinea Membru Director executiv, Direcția de Sănătate Publică 

Alba 

13.  
Col. ing. Dan-Horia Giura Membru Șeful Direcției Județene de Telecomunicaţii 

Speciale Alba 

14.  
Elena Burba Membru Consultant parlamentar, Biroul județean Alba al 

Autorității Electorale Permanente 

15.  
Ing. Bogdan Medrea Membru Reprezentant al „S.C. FDEE Electrica 

Distribuţie Transilvania Sud” S.A. Sucursala 

Alba 

16.  
Marinela Brumar Membru Corespondent teritorial al Agenţiei Naţionale de 

Presă  ,,AGERPRES” 
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Anexa nr. 2 la Ordinul Prefectului Judeţului Alba nr. 349/2018 

 

 

Componenţa nominală a Grupului tehnic de lucru de pe lângă 

 Comisia tehnică judeţeană Alba pentru coordonarea activităţilor de organizare a Referendumului național 

pentru revizuirea Constituției 

 

 

 

Nr. crt. Nume şi prenume Funcția în cadrul 

grupului tehnic 

Funcţia publică/instituția pe care o reprezintă 

1)  Monica Popescu Președinte  Subprefect al judeţului Alba, Instituția Prefectului 

– Județul Alba 

 

2)  Daniela Hăprianu membru Inspector principal,  Direcţia Regională de 

Statistică Alba 

3)  Felician Petru Pașca membru Consilier juridic, Administrația județeană a 

Finanțelor Publice Alba 

4)  Comisar șef de poliție 

Cristian Ionel Mărginean 

membru Șef Serviciul Cabinet, Inspectoratul de Poliţie  

Judeţean Alba 

5)  Col. Adrian Marius Guia membru Inspectoratul pentru situații de urgență al județului 

Alba 

6)  Ag. principal Nicoleta 

Maria Bica 

membru Analist prog. ajutor, Biroul Judeţean de 

Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa 

Persoanelor Alba 

7)  Petronela Căpâlnean membru Consilier principal, Direcţia publică comunitară de 

evidenţă a persoanelor Alba 

8)  Cristina-Olivia Ciută membru Inspector superior, Direcţia publică comunitară de 

evidenţă a persoanelor Alba 

9)  Lt. col. Iulian Ursaleș membru Șef serviciu O.S.P., Inspectoratul de Jandarmi al 

Judeţului Alba 

10)  Prof. Alexandru Adrian 

Dăncilă 

membru Inspector şcolar general adj., Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Alba 

11)  Paul Ștefan Singalievici membru Inspector superior, Direcția de Sănătate Publică  

Alba 

12)  Lt. col. ing. Lucian 

Romcea 

Membru Reprezentantul Direcției Județene de 

Telecomunicaţii Speciale Alba 
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ORDINUL  NR.  353 

 

 

 Prefectul judeţului Alba; 

 În baza Referatul cu nr. 12 984/2018 întocmit de Serviciul verificarea legalităţii actelor, juridic, 

contencios administrativ, urmărirea aplicării unitare a legilor cu caracter reparatoriu, alegeri, prin care se propune 

emiterea unui ordin pentru stabilirea dimensiunilor ștampilelor biroului electoral de circumscripție județeană și a 

ștampilelor de control ale secțiilor de votare în vederea desfăşurării referendumului național pentru revizuirea 

Constituției din 6 și 7 octombrie 2018; 

 

Având în vedere: 

o O.U.G.  nr. 86/2018 din 18 septembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 

privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, precum şi pentru unele măsuri pentru buna 

organizare şi desfăşurare a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei ;   

o Legea nr. 3/2000  privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, modificată 

o H.G nr. 743/2018 privind aprobarea Programului calendaristic al referendumului naţional 

pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018; 

o H.G. nr. 744/ 2018 privind stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice, a bugetului şi a 

cheltuielilor necesare pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional pentru 

revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018; 

o Decizia Curții Constituționale nr. 539 din 17 septembrie 2018 asupra constituţionalităţii Legii de 

revizuire a Constituţiei României ; 

o Legea din 2018 de revizuire a Constituţiei României publicată în Monitorul Oficial al României 

nr. 798 din 18 septembrie 2018; 

o Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, modificată 

 

 Văzând Hotărârea nr. 440/19 septembrie 2018 a Autorității Electorale Permanente pentru aprobarea 

modelelor ștampilelor  care vor fi folosite la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 

octombrie 2018, precum și a normativelor privind numărul ștampilelor cu mențiunea "VOTAT"; 

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 

340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului; 

 În temeiul  art. 26 şi art. 27 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată și 

modificată, emite prezentul 

 

 

ORDIN: 

 

Art. 1. Se stabilește diametrul de 40 mm, ca dimensiune, pentru confecţionarea ştampilei Biroului 

Electoral al Circumscripției nr. 1 județul Alba care va fi utilizată la referendumul național pentru revizuirea 

Constituției din  6 și 7 octombrie 2018. 

Art. 2. Se stabilește diametrul de 40 mm, ca dimensiune, pentru confecţionarea ştampilelor de control ale 

secțiilor de votare care vor fi utilizate la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și  7 octombrie 

2018.  

Art.  3. Confecționarea ștampilelor se va face ținând cont de modelele stabilite de Autoritatea Electorală 

Permanentă prin art. 1 alin. (2) și alin. (3) și art. 3 din Hotărârea nr.440/2018, astfel: 

a. potrivit numerotării circumscripțiilor electorale efectuată prin anexa nr. 1 la Legea nr. 208/2015 

privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității 
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Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, în cazul ștampilei biroului electoral de 

circumscripţie judeţeană. 

b. potrivit numerotării secțiilor de votare efectuată prin hotărâre a Autorității Electorale 

Permanente, în cazul ștampilelor de control ale secțiilor de votare. 

Art.     4. Tuşul pentru ştampile va fi de culoare albastră. 

Art.  5. Serviciul verificarea legalităţii actelor, juridic, contencios administrativ,  urmărirea aplicării 

unitare a legilor cu caracter reparatoriu, alegeri, va comunica prezentul ordin persoanelor interesate. 

 

 

         Alba Iulia, 21.09.2018 

 

 

 

 

 

p. PREFECT, 

MONICA POPESCU 

SUBPREFECT 
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Nr. 13255/G/SJ/2018                          Operator de date cu caracter personal:22216 

 

ORDINUL  NR. 356 

privind completarea anexei nr.2 la Ordinul nr.349/2018 privind constituirea Comisiei tehnice județene Alba pentru 

coordonarea activităţilor de organizare a Referendumului național pentru revizuirea Constituției precum și a 

Grupului tehnic de lucru de pe lângă Comisia tehnică județeană Alba 

 

 Prefectul judeţului Alba; 

 Având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Serviciul verificarea legalității actelor, contencios 

administrativ, urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu, alegeri, cu nr 13225/G/SJ/26.09.2018; 

Văzând prevederile următoarelor acte care fac referire la organizarea și desfășurarea Referendumului 

național privind revizuirea Constituției din zilele de 6 și 7 octombrie 2018, publicate în Monitorul Oficial al 

României după cum urmează:  

1. Legea de revizuire a Constituției României precum și Decizia Curții Constituționale asupra 

constituționalității Legii de revizuire a Constituției României, nr. 539/17 septembrie 2018, publicate în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 18 septembrie 2018; 

2.O.U.G. nr. 86/2018  pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și 

desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a 

referendumului național pentru revizuirea Constituției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

799 din 18 septembrie 2018; 

3. H.G. nr. 743/2018 privind stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice, a bugetului și a cheltuielilor 

necesare pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 

octombrie 2018 și H.G. nr. 744/2018 privind aprobarea Programului calendaristic al referendumului național 

pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018, ambele publicate în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 800 din 18 septembrie 2018; 

Ținând cont de prevederile Ordinului Prefectului județului Alba nr.349/2018 privind constituirea Comisiei 

tehnice județene Alba pentru coordonarea activităţilor de organizare a Referendumului național pentru 

revizuirea Constituției precum și a Grupului tehnic de lucru de pe lângă Comisia tehnică județeană Alba; 

 În temeiul  art. 26 alin. 1 din Legea nr. 340/2004  privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată în 

anul 2008, cu modificările și completările ulterioare, emit prezentul 

 

ORDIN: 

 

Art. I. Se completează anexa nr. 2 la Ordinul Prefectului – județul Alba nr.349/2018 cu o poziție nouă, 

după cum urmează: 

13) Consilier parlamentar 

Sacotă Aurora Simona 

Membru Reprezentantul Autorității Electorale Permanente 

Art. II. Serviciul verificarea legalității actelor, contencios administrativ, urmărirea aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu, alegeri, va comunica prezentul ordin, în copie, Ministerului Afacerilor Interne, precum și 

instituțiilor/autorităților care au formulat propuneri, în vederea aducerii la cunoștință persoanelor în cauză.  

De asemenea ordinul va fi adus la cunoștința publicului prin afișarea pe site-ul Instituției Prefectului - 

Județul Alba și va fi publicat în Monitorul Oficial al județului Alba. 

       Alba Iulia, 26 septembrie 2018 

 

PREFECT 

HĂLĂLAI Dănuț-Emil 

              

 

         Avizat pentru legalitate, 

                  Şef serviciu,           

                        cons. jur. Ovidiu CAZACU 
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Prezentul Monitor Oficial al Județului Alba a fost editat în conformitate cu prevederile O.G. nr. 75 din 

28 august 2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor 

oficiale ale unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

 

 

SECRETARUL JUDEȚULUI ALBA 

VASILE BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Consilier 

Ada Larisa Toader 
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