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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea declasării și radierii din  

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba 

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

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă extraordinară în luna martie 2018; 

Luând în dezbatere: 

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

radierii din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba a drumului 

județean DJ 103D: DN 1 - Decea – DN 1; 

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

patrimoniului  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare prevederile: 

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

cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru aprobarea încadrării drumului județean DJ 

103D din categoria funcțională de drum de interes județean în categoria funcțională de drum de 

interes local – drum comunal și aprobarea transmiterii acestuia din domeniul public al 

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

Mirăslău și administrarea Consiliului local al comunei Mirăslău. 

Având în vedere prevederile: 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 7, art. 8 și art. 12 alin. 2 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor 

publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă declasarea drumului județean DJ 103D: DN 1 - Decea – DN 1, situat 

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

drum de interes local – drum comunal. 

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

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

public al Comunei Mirăslău și în administrarea Consiliului Local Mirăslău, conform anexei - 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

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



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

modifica în mod corespunzător. 

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

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

Alba. 

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

protocol încheiat între cele două unități administrativ teritoriale. 

Art. 7. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului și 

Direcția dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 8. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Consiliului local 

al comunei Mirăslău, Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului şi 

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

 

 

                       AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 53 

Alba Iulia, 14  februarie 2017      



Anexa  la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 53/14  februarie 2018 

 

 

 

Datele de identificare ale drumului județean  

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

de drumul public de interes local – drum comunal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

        Preşedinte:          Secretar:                 Membri: 

   Ion DUMITREL     Vasile BUMBU     Voichița Maria COMAN 

                 

Marian Florin AITAI  

                 

Ioan BODEA  

                

Liliana NEGRUȚ 

 

 

 

 

 

Indicativ 

vechi 

Denumirea 

actuală a 

drumului 

Poziţie kilometrică Lungime 

km 

Denumire 

propusă 

Poziţie kilometrică 
Indicativ 

propus 

Origine Destinaţie Origine Destinație  

DJ 103D: DN 1 - 

Decea – DN 1 

Drum 

judeţean 

DN 1 

0+000 

DN 1 

1+465 
1,4654 

Drum 

comunal 

DN 1 

0+000 

DN 1 

1+465 
DC 84  
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea declasării și radierii din  

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba 

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

 

 

Conform Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, 

drumul județean DJ 103D: DN 1 - Decea – DN 1 se află cuprins în domeniul public al Județului 

Alba, la poziția cu nr. crt. 201, având lungimea de 1,465 km. 

Drumul Județean DJ 103D se află pe teritoriul administrativ al UAT Mirăslău.  

Conform legislației actuale, drumurile care fac legătura între reşedinţa de comună şi 

satele componente sau cu alte sate și drumurile ce deservesc mai multe proprietăţi, fiind situate 

la limitele acestora sunt clasate ca drumuri de interes local – drumuri comunale, respectiv 

drumuri vicinale.  

Prin Hotărârea nr. 3/2018 Consiliul local al comunei Mirăslău solicită Consiliului 

Judeţean Alba declasarea drumului județean DJ 103D: DN 1 - Decea – DN 1 din categoria 

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

și transmiterea acestuia din domeniul public al Județului Alba și din administrarea Consiliului 

Județean Alba în domeniul public al Comunei Mirăslău și în administrarea Consiliului local al 

comunei Mirăslău. 

 Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 53 din 14 februarie 2018. 

 

  

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI  

Nr. 2991/14.02.2018 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea declasării și radierii din  

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba 

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

 

 

Conform prevederilor art. 91 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean asigură potrivit 

competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 

interes judeţean privind inclusiv infrastructura alcătuită din podurile şi drumurile publice. Aceste 

atribuţii ale Consiliului Judeţean intră în sfera privind dezvoltarea economico-socială a judeţului. 

Conform art. 7 al O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea 

publică a judeţului şi cuprind drumurile judeţene, care asigură legătura între: 

a.) reşedinţele de judeţ cu municipiile, cu oraşele, cu reşedinţele de comună, cu staţiunile 

balneoclimaterice şi turistice, cu porturile şi aeroporturile, cu obiectivele importante legate de 

apărarea ţării şi cu obiectivele istorice importante; 

b.) oraşe şi municipii, precum şi între acestea şi reşedinţele de comună; 

c.) reşedinţe de comună. 

Drumul Județean DJ 103D se află pe teritoriul administrativ al UAT Mirăslău. Acesta 

pornește din drumul național DN1 traversează localitatea Decea și se termină în drumul național 

DN 1. Conform legislației actuale, drumurile care fac legătura între reşedinţa de comună şi satele 

componente sau cu alte sate și drumurile ce deservesc mai multe proprietăţi, fiind situate la 

limitele acestora sunt clasate ca drumuri de interes local – drumuri comunale, respectiv drumuri 

vicinale. 

Prin urmare, conform legislației actuale, drumul județean DJ 103D: DN 1 - Decea – DN 

1, în lungime de 1,465 km, situat administrativ pe teritoriul UAT Mirăslău,  nu îndeplinește 

condiţiile legale prevăzute în art. 7 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de încadrare a acestuia în drum de interes 

județean, impunându-se declasarea acestuia. 

De asemenea, conform prevederilor  art. 8 alin. 1 din acelaşi act normativ, drumurile de 

interes local aparţin proprietăţii publice a unităţii administrative pe teritoriul căreia se află şi pot 

fi clasificate ca: 

a.) drumuri comunale, care asigură legăturile: 

   (i) între reşedinţa de comună şi satele componente sau cu alte sate; 

   (ii) între oraş şi satele care îi aparţin, precum şi cu alte sate; 

   (iii) între sate; 

   b.) drumuri vicinale - drumuri ce deservesc mai multe proprietăţi, fiind situate la limitele 

acestora; 

   c.) străzi - drumuri publice din interiorul localităţilor, indiferent de denumire: stradă, 

bulevard, cale, chei, splai, şosea, alee, fundătura, uliţă etc. 

Prin urmare, conform legislației actuale, drumul județean DJ 103D: DN1 - Decea – DN1  

îndeplinește condiţiile legale prevăzute în art. 8 alin. 1 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de încadrare în drum de 

interes local. 

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. 2 al O.G. nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare conform căruia „încadrarea 

unui drum din categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean în categoria 

funcţională a drumurilor de interes local sau invers se face prin hotărâre a consiliului 

judeţean, la propunerea autorităţii care urmează să îl preia în administrare”, Consiliul local al 



comunei Mirăslău, prin Hotărârea nr. 3/2018 solicită Consiliului Judeţean Alba declasarea 

drumului județean DJ 103D: DN 1 - Decea – DN 1, din categoria funcțională de drum județean 

în categoria funcţională de drum de interes local – drum comunal precum și transmiterea acestuia 

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

domeniul public al Comunei Mirăslău și în administrarea Consiliului Local Mirăslău. 

Având în vedere cele prezentate propunem declasarea  drumului județean DJ 103D: DN 1 

- Decea – DN 1, din categoria funcțională de drum județean în categoria funcţională de drum de 

interes local – drum comunal precum și transmiterea acestuia din domeniul public al Județului 

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

în administrarea Consiliului Local Mirăslău.  

În același timp se impune și radierea din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 

public al Judeţului Alba a drumului judeţean DJ 103D: DN 1 - Decea – DN 1, respectiv poziția 

cu nr. crt. 201. 

În considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a prevederilor art. 91 alin. 1 lit. 

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

completările ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind 

gestionarea domeniului public al judeţului, propun adoptarea proiectului de hotărâre inițiat. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

BODEA Ioan 

 

 

 

 

 

       Şef serviciu 

                              PERŢA Floare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Radu Octavian NEAG 
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PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

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

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

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

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă extraordinară în luna martie 2018; 

 Luând în dezbatere: 

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

Consiliului Judeţean Alba nr. 8/2018 privind aprobarea documentaţiei cadastrale de 

dezmembrare a imobilului incintă Staţie de tratare a apei Sasciori - proprietate publică a 

Judeţului Alba, situată administrativ în comuna Sasciori, satul Sebeşel; 

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

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

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

Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, înregistrat la registratura Consiliului Județean Alba cu 

nr.  3181/16 februarie 2018. 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin 1 lit. c şi art. 119 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

completările ulterioare; 

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

Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de 

întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 
 

Art. I. Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 8/2018 

privind aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a imobilului incintă Staţie de 

tratare a apei Sasciori - proprietate publică a Judeţului Alba, situată administrativ în comuna 

Sasciori, satul Sebeşel, urmând a avea următorul cuprins: 

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

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

urmează: 

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

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

continuare funcţiunea de Staţie de tratare a apei; 

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

construcţii şi construcţia C1; 

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

construcţii.” 



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

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

prezentei hotărâri.  

Art. III. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Societăţii APA 

CTTA Alba, Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, Direcției juridică şi relații 

publice şi Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

 

                       AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 56 

Alba Iulia, 16 februarie 2018 
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EXPUNERE  DE  MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

8/2018 privind aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a imobilului incintă 

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

comuna Sasciori, satul Sebeşel 
 

 

 Imobilul Staţie de tratare a apei Săsciori situat administrativ în intravilanul comunei 

Săsciori, satul Sebeşel, a fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Judeţului Alba, la poziţia cu nr. crt. 142, inventar atestat prin H.G. nr. 831/2014 pentru 

modificarea şi completarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului 

public al judeţului Alba, precum şi a municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 8/25 ianuarie 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, a 

fost aprobată dezmembrarea  imobilului respectiv în 3 loturi. 

Prin Referatul de admitere dezmembrare imobil nr. 1131/31.01.2018 al OCPI Alba prin 

BCPI Sebeş, celor 3 loturi le-au fost alocate numerele cadastrale: 74396, 74397, 74398. 

Pentru efectuarea operaţiunilor de dezmembrare şi înscriere în Cartea Funciară a 

dreptului de proprietate în favoarea domeniului public al judeţului Alba asupra celor 3 imobile, 

se impune modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 8/25 ianuarie 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, în sensul identificării parcelelor nou create cu numerele cadastrale 

alocate prin Referatul de admitere dezmembrare imobil emis de OCPI Alba prin BCPI Sebeş. 

 Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 56 din  16 februarie 2018. 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

8/2018 privind aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a imobilului incintă 

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

comuna Sasciori, satul Sebeşel 
 

 

 Incinta staţiei de tratare a apei Săsciori - Sebeşel în suprafaţă de 24509 mp., proprietar 

domeniul public al judeţului Alba în cotă de 1/1, înscrisă în CF nr. 70509 este situată în 

intravilanul comunei Săsciori, judeţul Alba, în localitatea Sebeşel, fiind compusă 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, depozite, atelier, spaţii cazare, cu un total de 

12 clădiri edificate, având suprafaţa totală construită de 5.250 mp., debit Q = 1000 l/s.  

 În vederea dezmembrării imobilului respectiv în trei parcele a fost eliberat de către 

Primăria comunei Săsciori, Certificatul de Urbanism nr. 58/27.12.2017. Prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 8/25.01.2018 s-a aprobat documentaţia cadastrală de dezmembrare 

a imobilului incintă Staţie de tratare a apei Săsciori - proprietate publică a judeţului Alba, situată 

administrativ în comuna Săsciori, satul Sebeşel. Ulterior aprobării documentaţiei cadastrale de 

dezmembrare s-a emis de către OCPI Alba prin BCPI Sebeş Referatul de admitere dezmembrare 

imobil pentru imobilul identificat cu numarul cadastral 70509. Prin Referatul de admitere 

dezmembrare imobil al Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sebeş, înregistrat la 

Registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 3181/16.02.2018, au fost alocate celor 3 imobile 

nou create numerele cadastrale 74396, 74397 şi 74398. 

 Pentru efectuarea operaţiunilor de dezmembrare şi înscriere în Cartea Funciară a 

dreptului de proprietate în favoarea domeniului public al judeţului Alba asupra celor 3 imobile, 

se impune modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 8/25 ianuarie 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, în sensul identificării imobilelor nou create cu numerele cadastrale alocate prin 

Referatul de admitere dezmembrare imobil emis de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 

Sebeş. 

Se va solicita Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sebeş efectuarea 

operaţiunilor de dezmembrare şi înscriere în Cartea Funciară a dreptului de proprietate în 

favoarea domeniului public al judeţului Alba asupra celor 3 imobile, conform Referatului de 

admitere dezmembrare imobil nr. 1131/31.01.2018 al BCPI Sebeş și a documentaţiei cadastrale 

aferente, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 3181/16.01.2018. 

 Proiectul de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean 

îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului, va permite efectuarea 

operaţiunilor de dezmembrare şi înscriere în Cartea Funciară a dreptului de proprietate în 

favoarea domeniului public al judeţului Alba asupra celor 3 imobile nou create. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 

 

 

 

Întocmit: Ghilea Florin 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

   

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii unui Acord de cooperare 

 între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și 

 Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă ordinară în luna martie 2018; 

Luând în dezbatere: 

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

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

Județean Suceava; 

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

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

patrimoniului din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

 Având în vedere prevederile: 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

HOTĂRÂRE 

 

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

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

integrantă din prezenta hotărâre;  

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

Programului Alba – România 100, Direcția dezvoltare și bugete și Direcția Gestionarea 

patrimoniului  din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri; 

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

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Serviciului pentru 

implementarea Programului Alba – România 100, Direcției dezvoltare și bugete și Direcției 

gestionarea patrimoniului din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba ; Consiliului 

județean Suceava. 

  

 

                             AVIZAT 

     PREŞEDINTE,                                          p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

   Ion  DUMITREL                                        Liliana Negruţ 

 

                                           

                                                                                           

 

 

 

 

Înregistrat sub nr. 60 

Alba Iulia,  28 februarie 2018      

 



 

 

Anexa la Proiectul de hotărâre  

al Consiliului Județean Alba nr.  60/ 28 februarie 2018 

 

 

 

           ROMÂNIA                                                                                           ROMÂNIA 

      JUDEŢUL ALBA                                                                            JUDEŢUL SUCEAVA                             

CONSILIUL JUDEŢEAN                     CONSILIUL JUDEŢEAN                                                  

            
 

ACORD DE COOPERARE 

 

Preambul 

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

important și relevant pentru dezvoltarea acestora, cu o istorie semnificativă pentru țara noastră 

precum și cu un interes deosebit acordat dezvoltării și promovării culturale, turistice și 

economice, în calitatea lor de unități administrative reprezentative pentru regiunile istorice din 

care fac parte, care au contribuit esențial la desăvârșirea României Mari. 

Pentru inițierea, derularea și dezvoltarea unor relații de cooperare și în temeiul art. 91 

alin. 6 lit. c din  Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare, Județul Alba și Județul Suceava, denumite în continuare părțile, 

încheie prezentul acord de cooperare.  

 

Părţile: 

 

JUDEŢUL ALBA prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul 

Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, cod poştal 510118, cod fiscal 4562583, tel. 

0258813380, fax 0258813325, email cjalba@cjalba.ro, reprezentat legal prin domnul Ion 

DUMITREL, în calitate de preşedinte 

 

şi  

 

JUDEȚUL SUCEAVA prin CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA, cu sediul în 

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

fax 0230222839, email contact@cjsuceava.ro, reprezentat legal prin domnul Gheorghe 

FLUTUR, în calitate de președinte 

 

Convin să încheie prezentul acord de  cooperare în următoarele condiţii: 

 

 

Art. 1. OBIECTUL ACORDULUI DE COOPERARE 

 

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

cooperare în domeniul cultural și economic:   

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

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

a monumentelor istorice de referință și  mai ales a personalităților marcante din domeniul 

cultural și istoric care au avut o contribuție majoră la recunoașterea țării noastre; 

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

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

mailto:cjalba@cjalba.ro
mailto:contact@cjsuceava.ro


1.3. Asigurarea unei colaborări active în domeniul economic prin susținerea 

antreprenoriatului și a parcurilor industriale 

 

Art. 2. OBLIGAŢIILE  PREZENTULUI ACORD DE COOPERARE 

 

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

 

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

prevăzute următoarele: 

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

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

pe teme specifice în scopul cunoaşterii, educării şi recreării, mărturiilor materiale şi spirituale ale 

existenţei şi evoluţiei comunităţilor umane din judeţele Alba şi Suceava; 

2. Participarea și organizarea de evenimente cu specific cultural; 

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

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

contribuția la desăvârșirea unității naționale; 

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

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

restaurare. 

 

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

prevăzute următoarele: 

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

promovarea acestora; 

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

târguri de profil; expoziții, altele; 

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

tradițiilor specifice. 

 

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

prevăzute următoarele: 

1. Schimb de experiență între actorii economici; 

2. Schimbul de bune practici; 

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

parcuri industriale, altele, pe teme specifice. 

 

Art. 3. DURATA ACORDULUI 

 

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

acestuia de către părţi. 

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

oricăreia dintre acestea. 

 

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

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

pentru fiecare parte. 

 

 

                JUDEŢUL ALBA                                                        JUDEŢUL SUCEAVA                             

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA                      CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA                                               

 

               PREŞEDINTE                     PREŞEDINTE                                      

Ion DUMITREL            Gheorghe FLUTUR  

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de cooperare între  

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

Suceava 

 

 

Prin intermediul aparatului propriu și al instituțiilor subordonate, Consiliul Județean Alba 

a desfășurat și a pus în aplicare măsuri menite să ducă la dezvoltarea din punct de vedere cultural 

și economic a județului nostru, la recunoașterea acestuia ca având o mare deschidere în ceea ce 

privește cooperarea cu alte unități administrativ teritoriale din țara noastră precum și din alte 

state. 

Județul Alba și Județul Suceava sunt unități administrativ teritoriale care au o istorie 

importantă, un patrimoniu care a contribuit semnificativ la dezvoltarea acestora și care acordă un 

interes deosebit dezvoltării și promovării culturale, turistice și economice. 

Pornind de la similitudinile celor două județe și de la existența unor inițiative de 

cooperare atât pe plan cultural cât și economic din partea unor instituții și agenți economici, se 

consideră oportun și necesar a se încheia un acord de cooperare între Județul Alba prin Consiliul 

Județean Alba și Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava, acord care să reprezinte un 

cadru de cooperare între cele două județe și un suport pentru instituții și agenți economici. 

Consiliul Județean Suceava, prin Hotărârea nr. 38 din 23 februarie 2018 a aprobat 

încheierea unui Acord de cooperare cu Județul Alba, astfel că este necesară aprobarea acestuia și 

de către Consiliul Județean Alba. 

 Prin Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, la articolul 91 alin. 6 lit. c se prevede faptul că în exercitarea atribuțiilor 

privind cooperarea interinstituțională, prevăzute la alin.(1) lit. e, al aceluiași articol, consiliul 

județean ”hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-

teritoriale din ţară ori din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale 

ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.” 

 

 Având în vedere cele expuse mai sus, în temeiul art. 97, al. 2 din Legea 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri județeni, de președintele consiliului 

județean, de vicepreședinții consiliului județean sau de cetățeni precum și al art.41 alin (1) din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 128 din 28 iulie 2016, potrivit căruia dreptul la inițiativă pentru 

proiectele de hotărâri ale consiliului județean aparține președintelui, vicepreședinților, 

consilierilor județeni și cetățenilor, în condițiile legii, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat sub 

numărul 60 din 28 februarie 2018.   

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 



 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

SERVICIUL PENTRU IMPLEMENTAREA 

PROGRAMULUI ALBA – ROMÂNIA 100 

NR. 4041/28.02.2018 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de cooperare între  

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

   

 

 Consiliul Județean Alba, atât prin intermediul aparatului propriu cât și prin intermediul 

instituțiilor subordonate a desfășurat și a pus în aplicare măsuri menite să ducă la dezvoltarea din 

punct de vedere cultural și economic a acestui județ, la recunoașterea acestuia ca având o mare 

deschidere în ceea ce privește cooperarea cu alte unități administrativ teritoriale din țara noastră 

precum și din alte state. 

Atât Județul Alba cât și Județul Suceava sunt unități administrativ teritoriale care au o 

istorie importantă pentru țara noastră, un patrimoniu care a contribuit semnificativ la dezvoltarea 

acestora precum și un interes deosebit acordat dezvoltării și promovării culturale, turistice și 

economice. 

 Având în vedere similitudinile celor două județe precum și existența unor inițiative de 

cooperare atât pe plan cultural cât și economic din partea unor instituții și agenți economici din 

cele două județe, se consideră oportun și necesar să se încheie un acord de cooperare între 

Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava, 

acord care să reprezinte un cadru de cooperare între cele două județe și un suport pentru instituții 

și agenți economici. 

 Astfel prin acest acord de cooperare se are în vedere inițierea, derularea și dezvoltarea 

unor relații în domeniile cultural și economic, pornind de la faptul că ambele județe au instituții 

culturale și muzeale de referință, monumente istorice, dar sunt reprezentative și în ceea ce 

privește personalitățile marcante în domeniul cultural și istoric; există de asemenea un interes 

major acordat turismului, mai ales rural, cultural în cele două județe precum și antreprenoriatului 

și parcurilor industriale. Modalitățile prin care se vor duce la îndeplinire prevederile referitoare 

la obiectul acordului de cooperare sunt prevăzute în cuprinsul acordului și se referă în mod 

deosebit la: participări și organizări de evenimente cu tematică specifică, încheierea de acorduri 

de cooperare, asociere între instituții cu competențe specifice. Alte activități care să pună în 

valoare identitatea națională și onorarea personalităților marcante care și-au adus contribuția la 

desăvârșirea unității naționale, organizare și participare la sesiuni de comunicare, simpozioane, 

alte manifestări cu caracter științific, creare de produse turistice  comune, participare și 

organizare de evenimente de promovare, acțiuni comune de promovare a tradițiilor, 

meșteșugurilor și a meșterilor populari, schimb de experiență între actorii economici, schimb de 

bune practici. 

 Consiliul Județean Suceava, prin Hotărârea nr. 38 din 23 februarie 2018 a aprobat 

încheierea unui Acord de cooperare cu Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, astfel că este 

necesară aprobarea acestuia și de către Consiliul județean Alba. 

  Prin Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, la articolul 91 alin.1 lit. e raportat la alin.6 lit.c se prevede faptul că în 

exercitarea atribuțiilor privind cooperarea interinstituțională, consiliul județean ”hotărăşte, în 

condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară ori din 

străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor 

administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.” 



 Având în vedere cele de mai sus necesară promovarea unui proiect de hotărâre privind 

aprobarea încheierii unui acord de cooperare între  Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și 

Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava 

 Propunem a se aproba proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

 

 

 

Serviciul pentru implementarea                                            Direcția Dezvoltare și Bugete 

Programului Alba – România 100 

 

     Șef Serviciu,                                                                             Director executiv. 

  Cornelia FĂGĂDAR                                                                Marian Florin AITAI 

 

 

 

 

Direcția Gestionarea Patrimoniului 

Director executiv, 

Ioan BODEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Petronela Aurora LUCA 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

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

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

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă extraordinară în luna martie 2018; 

  Luând în dezbatere : 

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

special reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea 

„Drumuri şi Poduri Locale Alba”SA; 

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

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

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

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

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

octombrie 2017 privind desemnarea reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a 

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

 Având în vedere prevederile: 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1. Se acordă mandat special doamnei Paraschiva HORVAT în calitate de  

reprezentant al Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea „Drumuri şi 

Poduri Locale Alba” SA pentru aprobarea prelungirii pentru o perioadă de 1 an, a împrumutului 

bancar, în limita plafonului de 1.600.000 lei şi aprobarea garanţiilor propuse. 

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

Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor a societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba” 

SA, doamna Paraschiva HORVAT. 

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

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, societății 

„Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA, doamnei Paraschiva HORVAT, Direcției juridică și relații 

publice, Direcției dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al 

Consiliului Județean Alba. 

                             AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                      p. SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Liliana NEGRUȚ   

 

 

 

Înregistrat cu nr. 64 

Alba Iulia, 7 martie 2018 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special,  reprezentantului 

Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la  

societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA 

 

      

 

Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA funcţionează ca persoană juridică cu 

capital integral deţinut de Judeţul Alba  şi are ca obiect de activitate principal executarea 

lucrărilor specifice de drumuri şi poduri (construcţia, întreţinerea, repararea, modernizarea şi 

exploatarea acestora). 

Pentru finanţarea activității curente pe lângă  resurse proprii, societatea are un credit de 

tip descoperire de cont (contract nr. 50013/2011) pe termen scurt, respectiv pentru un an, acordat 

de către Raiffeisen Bank, în limita unui plafon de 1.600.000 lei. 

Perioada de acordare a creditului expiră la data de 31 martie 2018, astfel că societatea a 

întreprins masuri de prelungire a acestuia pe o perioadă de încă un an, în limita aceluiaș plafon.  

Prin adresa nr. 1083/6 martie 2018, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba, 

cu nr. 4451/6 martie 2018, societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA, solicită acordarea 

unui mandat special doamnei Horvat Paraschiva, în calitate de reprezentant al județului Alba în 

Adunarea Generală a Acționarilor, pentru prelungirea împrumutului bancar și a garanțiilor 

propuse.  

Consiliul Județean Alba exercită toate drepturile acţionarului în numele Judeţului Alba, 

prin reprezentantul mandatat. Astfel în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 309 din 19 

octombrie 2017 privind desemnarea reprezentantului judeţului Alba în  Adunarea Generală a 

Acţionarilor, se impune acordarea unui mandat special doamnei Horvat Paraschiva, reprezentant 

al Judeţului Alba, pentru aprobarea prelungirii pentru o perioadă de un an a împrumutului 

bancar, în limita plafonului de 1.600.000 lei și aprobarea garanțiilor propuse.   

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001  a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, text potrivit 

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 64 din  7 martie  2018. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

Direcţia Dezvoltare şi Bugete 

Nr. 4565/7.03.2018 

 

 

Raport de specialitate 
privind acordarea unui mandat special,  reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a 

Acţionarilor la societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA 

 

  

 

Societatea „Drumuri şi Poduri locale Alba” SA funcţionează ca persoană juridică cu 

capital integral deţinut de Judeţul Alba  şi are ca obiect de activitate principal executarea 

lucrărilor specifice de drumuri şi poduri (construcţia, întreţinerea, repararea, modernizarea şi 

exploatarea acestora). 

Pentru finanţarea activității curente pe lângă  resurse proprii, societatea are un credit de 

tip descoperire de cont (contract nr.50013/2011) pe termen scurt, respectiv pentru un an, acordat 

de către Raiffeizen Bank, în limita unui plafon de 1.600.000 lei. 

Perioada de acordare a creditului expiră la data de 31 martie 2018, astfel că societatea a 

întreprins masuri de prelungire a acestuia pe o perioadă de încă un an.  

Prin adresa nr.1083/06.03.2018, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba, sub 

nr. 4451/06.03.2018, societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA, solicită acordarea unui 

mandat special doamnei Horvat Paraschiva, în calitate de reprezentant al județului Alba în 

Adunarea Generală a Acționarilor, pentru prelungirea împrumutului bancar curent și a garanțiilor 

propuse.  

Conform Actului Constitutiv al societăţii, Adunarea Generală a Acţionarilor hotărăşte cu 

privire la contractarea de împrumuturi bancare și stabilește garanțiile pentru acestea.  

Consiliul Judetean Alba exercita toate drepturile acţionarului în numele Judeţului Alba, 

prin reprezentantul mandatat. Astfel în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.309 din 19 

octombrie 2017 privind desemnarea reprezentantului judeţului Alba în  Adunarea Generală a 

Acţionarilor, se impune acordarea unui mandat special doamnei Horvat Paraschiva, reprezentant 

al Judeţului Alba, pentru aprobarea prelungirii pentru o perioadă de un an a creditului bancar, în 

limita plafonului de 1.600.000 lei și aprobarea garanțiilor propuse.   

Având în vedere cele expuse prezentăm spre aprobare proiectul de hotărâre nr.  

64/07.03.2018. 

 

 

 

 

Director executiv, 

Marian AITAI 
 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREŞEDINTE 

 

 

  PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentației tehnico-economice,  

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

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

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa extraordinară din martie 2018; 

Luând în dezbatere :  

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

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

obiectivul "Modernizare drum judeţean DJ 704K: Vinerea (DJ 704) - Salistea (DJ 705 

E), județul Alba"; 

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

din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

          Având în vedere prevederile: 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

- H.G.R. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 

publice și a normativelor specifice în vigoare. 

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

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

următoarea: 

 

HOTĂRÂRE: 

 

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

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

Alba", având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

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

patrimoniului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției 

gestionarea patrimoniului si Direcției dezvoltare si bugete din aparatul de specialitate al 

Consiliului Județean Alba. 

 

 

                                    VICEPREŞEDINTE,                  AVIZAT                                

                                     Alin Florin CUCUI                     SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA,                                                                                

                                 Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

Înregistrat sub nr. 65 

Alba Iulia, 07.03. 2018 

 

http://www.cjalba.ro/


                                                                                                                                 Anexa 

la Proiectul de hotarare a Consiliului Judetean Alba  

nr. 65 din 07.03.2018 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI 

"Modernizare drum județean 

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

 

Beneficiar: JUDETUL ALBA 

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

 

1. Indicatori economici: 

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

1.038.305,28 lei, cu un total de  6.558.697,90 lei (inclusiv TVA): 

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

lei, cu un total de  5.756.285,43 lei (inclusiv TVA). 

- durata de execuție estimată: 12 luni. 

 

2. Indicatori tehnici:  

- Categoria funcțională a drumului: Drum județean; 

- Clasa tehnică: IV; 

- Viteza de proiectare: 25 km/h;  

- Lungimea totală DJ704k: 4934 m; 

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

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

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

- Lățimea platformei: 6,00 - 7,00 m; 

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

acostamente. 

- Structura rutieră adoptată: 

 Structură rutieră ramforsată: 

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

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

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

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

20 conform AND 605-2014); 

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

care se va așterne structură rutieră nouă: 

 15 cm strat de forma din balast nisipos, executat conform STAS 

12253-84; 

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

6400; 

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

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

rostului longitudinal dintre caseta şi corpul structurii rutiere existente. 

 Structură rutieră nouă: 

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

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

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

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

20 conform AND 605-2014); 

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

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

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

conform STAS 12253-84. 

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

amenajări: 

o șanț trapezoidal de beton – 1880 m; 



o șanț trapezoidal de pământ – 2441 m; 

o rigole carosabile ranforsate – 106 m; 

o scafă prefabricată – 207 m. 

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

proiectate: 

o Pod existent reparat – 1 buc.; 

o Podețe traversare noi – 11 buc.; 

o Podețe laterale – 7 buc.; 

- Lucrări de consolidare: 

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

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

- Amenajare intersecții cu drumuri laterale – 19 buc; 

- Platforme încrucișare – 1 buc; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREŞEDINTE 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, 

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

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

 

 

Pentru economia generală a unei societăți căile de comunicații reprezintă unul din factorii 

principali care favorizează dezvoltarea tuturor sectoarelor de activitate, ele mijlocind mobilitatea 

oamenilor și a bunurilor materiale, înlesnind accesul pentru exploatarea bogățiilor naturale, 

schimbul de mărfuri, etc. 

Drumul județean DJ 704K: Vinerea (DJ 704) - Salistea (DJ 705 E), se află pe teritoriul 

administrativ al orașului Cugir și al comunei Săliștea și asigură legătura localităților Vinerea și 

Săliștea. Are lungimea totală de 4,934 km, din punct de vedere al structurii rutiere drumul este 

asfaltat  între km 0+000 - 0+300 și 4+608,5 – 4,934, iar restul de 4,308 km este de pământ. 

În prezent, pe drumul respectiv se poate dezvolta o viteză de deplasare redusă datorită 

gropilor prezente în sistemul rutier, lipsei unor sisteme de scurgere a apelor pluviale atât de pe 

partea carosabilă (panta tranversală) cât și din zona drumului (șanțuri și podețe colmatate sau 

subdimensionate) și în special lipsei unei suprafețe de rulare rezistentă la acțiunea factorilor 

climatici.  

Corectarea elementelor geometrice ale drumului, atât în plan cât și în profil longitudinal și 

transversal, urmate de lucrări de executare a unui sistem rutier modern ar elimina aceste 

neajunsuri. Având în vedere faptul că majoritatea locuitorilor din comuna Săliștea își au locul de 

muncă sau frecventează instituțiile de învățământ din orașul Cugir, amenajarea acestuia va 

facilita accesul acestora spre orașul Cugir, așa încât acest lucru va conduce la stabilizarea 

populației în aceasta zonă, cu toate consecințele benefice ale acesteia. 

Prin modernizarea drumului, se realizează o cale de comunicaţie care să satisfacă nevoile 

actuale şi de perspectivă ale utilizatorilor, reducerea costurilor de întreținere, reducerea costurilor 

de transport, creşterea siguranţei circulaţiei, cu un impact benefic asupra mediului. 

Având în vedere cele prezentate, propun modernizarea drumului DJ 704K, întocmindu-se 

în acest sens documentaţia tehnico-economică faza Studiul de fezabilitate, documentaţie ce o 

supun spre aprobare. 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 65 din 07.03.2018. 

 

 

Vicepreşedinte, 

Alin Florin CUCUI 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcția gestionarea patrimoniului 

Nr. 4623 din 08.03.2018 

 

Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, 

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

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

 

Conform art. 91 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare Consiliul Judeţean asigură potrivit competenţelor sale şi în 

condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind 

inclusiv infrastructura alcătuită din podurile şi drumurile publice. Aceste atribuţii ale Consiliului 

Judeţean intră în sfera privind dezvoltarea economico-socială a judeţului. 

Conform Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a 

judeţului şi cuprind drumurile judeţene, care asigură legătura între: 

a) reşedinţele de judeţ cu municipiile, cu oraşele, cu reşedinţele de comună, cu staţiunile 

balneoclimaterice şi turistice, cu porturile şi aeroporturile, cu obiectivele importante 

legate de apărarea ţării şi cu obiectivele istorice importante; 

b) oraşe şi municipii, precum şi între acestea şi reşedinţele de comună; 

c) reşedinţe de comună. 

Drumul judeţean DJ 704K: Vinerea (DJ 704) - Salistea (DJ 705 E) se află cuprins în 

domeniul public al județului Alba, conform Inventarului bunurilor care aparţin domeniului 

public al judeţului Alba la poziția cu nr. crt. 193, având lungimea de 4,934 km. 

Tronsonul de drum judeţean DJ103E propus modernizării este poziţionat de la km 0+000 

la km 4+675, respectiv din localitatea Vinerea, de la intersecția cu DJ704 până în localitatea 

Săliştea. Acesta prezentă numeroase degradări la nivelul căii de rulare cât și cedări ale structurii 

rutiere. Elementele geometrice nu corespund cerințelor de trafic actual și de perspectivă iar 

lucrările de colectare și evacuare a apelor sunt nefuncționale și cu gabarite depășite. 

Fiind un drum de pământ nu asigură desfăşurarea circulaţiei în condiţii normale de 

siguranţă şi confort pe toată perioada anului. Structura rutieră este neconformă cu necesităţile şi 

perspectivele de dezvoltare economică, socială şi turistică, precum şi cerinţele actuale ale 

utilizatorilor. 

Prin soluția de proiectare adoptată în Studiul de fezabilitate s-a propus modernizarea 

drumului, realizarea unei structuri rutiere elastice din mixturi asfaltice, colectarea și dirijarea 

apelor de suprafață prin realizarea de rigole, șanțuri și podețe precum și semnalizarea 

corespunzătoare.  

Caracteristicile tehnice principale ale constructiei sunt urmatoarele : 

- Categoria funcțională a drumului: Drum județean; 

- Clasa tehnică: IV; 

- Viteza de proiectare: 25 km/h;  

- Lungimea totală a traseului amenajat: 4934 m; 

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

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

- Lățimea platformei: 6,00 - 7,00 m; 

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

acostamente. 

În urma studiilor geotehnice elaborate și a datelor de trafic, a fost adoptată următoarea 

structură rutieră: 

 Structură rutieră ramforsată: 

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

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

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

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

conform AND 605-2014); 



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

care se va așterne structură rutieră nouă: 

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

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

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

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

rostului longitudinal dintre caseta şi corpul structurii rutiere existente. 

 Structură rutieră nouă: 

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

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

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

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

conform AND 605-2014); 

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

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

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

conform STAS 12253-84. 

Acostamentele vor avea structura rutiera din piatră spartă împănată în grosime de 10 cm, 

dispusă pe umplutură de balast cu grosimea de 20 cm. Pe sectorul 0+000 – 0+200 dreapta , se va 

realiza acostament consolidat cu aceeași structură ca a părții carosabile. 

În urma analizei documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate s-a 

constatat că aceasta este întocmită în conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 907/2016 privind 

etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și a normativelor specifice în 

vigoare. Conform devizului general elaborat, valoarea totală a investiției este de 6.558.697,90 lei 

(inclusiv TVA), din care C+M 5.756.285,43 (inclusiv TVA). Durata de realizare a investiției este 

estimată la 12 luni, având indicatorii tehnico-economici prezentați în anexă. 

Conform art. 91, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii 

privind dezvoltarea economico-socială a judeţului. În exercitarea atribuţiilor privind dezvoltarea 

economico-socială a judeţului, conform art. 91, alin. 3, lit. f, consiliul judeţean aprobă 

documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean, în limitele şi 

în condiţiile legii. Conform art. 7, alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind 

etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice ”Studiul de fezabilitate se 

aprobă potrivit competenţelor stabilite prin Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare”. Art. 44, alin (1) 

din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările şi completările ulterioare 

prevede că ”Documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror 

finanţare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum şi ale celor finanţate 

din împrumuturi interne şi externe, contractate direct sau garantate de autorităţile 

administraţiei publice locale, se aprobă de către autorităţile deliberative”. Documentaţia are 

avizul favorabil al comisiei de avizare a documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor 

de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, aflate în competenţa de 

aprobare a Consiliului Judeţean Alba sau a preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, numită prin 

dispoziția președintelui Consiliului Județean Alba nr. 196/2017. 

 Față de cele de mai sus și în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale cu modificările şi completările ulterioare, se propune aprobarea documentației tehnico-

economice faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului 

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

 

Director executiv, 

ing. Ioan BODEA   

                                                                                              Şef serviciu, 

    ing. Floare PERŢA 

Întocmit: Sorin MAIER 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

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

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

obiectivului „Centru Județean de Excelență Sportivă” 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară în luna martie 2018; 

Luând în dezbatere : 

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

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

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

Sportivă”; 

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

relații publice, Direcției dezvoltare și bugete și Serviciului pentru implementarea Programului 

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

 Având în vedere prevederile : 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 Art. 1. Se aprobă Acordul de asociere între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba 

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

obiectivului ,,Centru Județean de Excelență Sportivăˮ,  potrivit anexei - parte integrantă a  

prezentei hotărâri. 

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

Programului Alba – România 100 şi Direcția dezvoltare și bugete  din cadrul aparatului de 

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

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

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridică 

și relații publice, Direcției dezvoltare și bugete, Direcției gestionarea patrimoniului și Serviciului 

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

Consiliului Județean Alba. 

  

                       AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

                                           

                                                   

                                  

 

Înregistrat cu nr. 68 

Alba Iulia,  12 martie 2018      



Anexa  la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 68/12 martie 2018 

 

      România                                                                                                             România  

    Judeţul Alba                                                                                                 Municipiul  Blaj 

Consiliul Judeţean                                                                                            Consiliul Local  

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

 

 

ACORD DE ASOCIERE  

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

Municipiului Blaj, în vederea realizării în comun a obiectivului ,,Centru Județean de 

Excelență Sportivăˮ 

 

 

 ART. I. Părţile  

  I.1. MUNICIPIUL BLAJ prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

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

0258/710014 cod fiscal 4563007, reprezentat prin domnul Gheorghe Valentin ROTAR – 

primar; în calitate de asociat administrator, şi  

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

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

Ion DUMITREL - președinte, în calitate de asociat participant 

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

 

 ART. II. Obiectul acordului 

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

unor interese comune, respectiv pentru realizarea obiectivului „Centru Județean de Excelență 

Sportivă”, cu următoarele componente: 

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

2000 locuri”, pe terenul în suprafaţă totală de 17118 mp., situat administrativ în municipiul Blaj, 

județul Alba; 

  II.1.2. Dotarea sălii polivalente ; 

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

sportivă, compus din Sala Polivalentă de sport și Baza de agrement (investiție realizată), în 

municipiul Blaj; 

  II.1.4. Administrarea Centrului Județean de excelență sportivă; 

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

în Centru Național de Excelență Sportivă. 

  

 ART. III. Valoarea acordului  

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

compusă din: 

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

2000 locuri” este de 32.348.792,91 lei, din care C+M în valoare de 26.698.171,11 lei.  

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

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

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

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

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

concordanță cu prevederile legale în vigoare la momentul realizării componentei „Realizare 

structura de administrare a Centrului Județean de Excelență Sportivă”  vor face obiectul unui act 

adițional la prezentul acord de asociere; 

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

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

în vigoare la momentul realizării componentei „Administrare Centru Județean de Excelență 

Sportivă” vor face obiectul unui act adițional la prezentul acord de asociere; 



 

 ART. IV. Durata acordului 

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

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

2018, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional, la solicitarea motivată a oricărui asociat. 

 

ART.V.  Drepturile şi obligaţiile părţilor  

 V.1. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASOCIATULUI ADMINISTRATOR 

MUNICIPIUL BLAJ: 

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

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

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

totale aferente realizării investiţiei; 

2.) Aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului; 

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

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

capacitate de  1800-2000 locuri”; 

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

5.) Organizează licitaţiile şi contractează lucrările/serviciile; 

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

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

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

economică şi juridică (subcontractanţi, termene de decontare, sume aferente lucrărilor executate 

etc.); 

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

de ambele părţi înainte de angajarea lor; 

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

Judeţean Alba; 

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

întocmirea şi furnizarea rapoartelor tehnice intermediare şi finale, precum şi orice alte date 

solicitate cu privire la realizarea obiectivului; 

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

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

fiscală, copie situaţii de lucrări, copie raport diriginte de şantier, etc.) cu încadrarea în termenele 

prevăzute în contracte; 

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

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

regulament aprobat de părţi prin hotărâre; 

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

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

capacitate de  1800-2000 locuri: 

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

evalueze, să actualizeze lista privind dotarea sălii polivalente şi să o transmită spre aprobare 

Consiliului Judeţean Alba; 

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

totale aferente dotării sălii polivalente; 

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

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

capacitate de  1800-2000 locuri” cu dotările aferente; 

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

lucrări; 

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

de timp stabilite; 

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

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

economică şi juridică (subcontractanţi, termene de decontare, sume aferente lucrărilor/servicii 

executate etc.); 

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



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

şi finale (conform modelului anexat prezentului acord), însoţite de documentele justificative 

aferente (copie factură fiscală, certificat de conformitate, proces verbal de recepție, etc.) cu 

încadrarea în termenele prevăzute în contracte.   

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

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

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

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

Consiliului Local al Municipiului Blaj. Centrul Județean de Excelență Sportivă va fi compus din 

sala polivalentă și va avea ca suport Baza de agrement Blaj. 

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

Județean de Excelență Sportivă 

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

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

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

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

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

sălilor polivalente de sport. 

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

Excelență Sportivă 

Iniţiază și susţine demersurile pentru transformarea Centrului Județean de Excelență 

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

vigoare la momentul realizării și funcţionalizării obiectivului. 

 V.2. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASOCIATULUI PARTICIPANT 

JUDEŢUL ALBA 

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

de sport cu capacitate de  1800-2000 locuri”: 

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

aferente realizării obiectivului; 

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

sens în care enumerăm cu titlu exemplificativ dar nu limitativ: urmărirea modului de execuţie a 

lucrărilor, prin verificarea situaţiilor de lucrări lunare din punct de vedere cantitativ, calitativ şi 

valoric, respectiv concordanţa cu oferta adjudecată;  

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

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

comisiile de recepţie la terminarea şi la finalizarea lucrărilor; 

4.) Aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului; 

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

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

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

capacitate de  1800-2000 locuri”: 

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

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

lista privind dotarea sălii; 

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

cheltuielile totale aferente dotării sălii polivalente; 

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

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

sport cu capacitate de  1800-2000 locuri”; 

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

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

comisiile de recepţie privind  dotarea sălii polivalente; 

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

de timp stabilite; 

6.) Verifică respectarea cerinţelor calitative si cantitative la dotările achiziționate;  



7.) Verifică respectarea clauzelor contractuale privind aspectele de natură tehnică, 

economică şi juridică (subcontractanţi, termene de decontare, sume aferente lucrărilor executate 

etc.). 

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

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

locuri”, stabileşte tipul și forma structurii de administrare a Centrului Județean de Excelență 

Sportivă, în concordanță cu prevederile legale în vigoare la momentul realizării investiției, prin 

hotărâre a Consiliului Judeţean Alba. Centrul Județean de Excelență Sportivă va fi compus din 

Sala polivalentă de sport și va avea ca suport Baza de agrement Blaj. 

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

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

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

polivalente; 

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

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

polivalente de sport. 

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

Excelență Sportivă  
Susţine demersurile Municipiului Blaj pentru transformarea Centrului Județean de 

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

legale în vigoare la momentul realizării și funcţionalizării obiectivului. 

 

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

obiectivului convenit, constituind în acest sens o comisie de lucru mixtă, compusă din angajați ai 

celor două autorități administrative, desemnați prin dispoziții, de către Primarul Municipiului 

Blaj și Președintele Consiliului Județean Alba, care își va desfășura activitatea în baza unui 

regulament de organizare și funcționare propriu. 

 

ART. VII. Răspunderea asociaţilor 

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

drepturi şi obligaţii prin actele încheiate cu aceştia. 

  VII.2. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate 

de către una dintre părți dă dreptul celeilalte părți să ceară rezilierea acordului, printr-o notificare 

scrisă adresată părții în culpă, în termen de 15 zile lucrătoare de la data constatării nerespectării 

clauzelor acordului. În cazul în care se constată că, urmare nerespectării clauzelor, s-a creat un 

prejudiciu, partea prejudiciată are dreptul de a solicita repararea acestuia și plata de daune-

interese, după caz, conform normelor legale in vigoare.  

 

ART. VIII.  Încetarea acordului de asociere 

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

convenit prelungirea acestuia, prin acordul părţilor; 

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

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

în conformitate cu prevederile art. VII.2 din prezentul acord; 

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

activitate sau a obligaţiilor asumate de părţi; 

  VIII.4. În alte cazuri prevăzute de lege.    

 

ART. IX.  Amendamente 

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

autorităţilor deliberative, modificarea clauzelor prezentului acord prin act adiţional. 

 

ART. X Forţa majoră 

  X.1. Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale 

sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţă majoră se înţelege un 



eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea 

contractului şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate. 

  X.2. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa 

celeilalte părţi, în scris, în maximum 5 (cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore, 

împreună cu avertizarea asupra efectelor şi întinderii posibile a forţei majore, se va comunica în 

maximum 15 (cincisprezece) zile de la apariţie. Data de referinţă este data ştampilei poştei de 

expediere. Dovada va fi certificată de Camera de Comerţ şi Industrie sau alt organism abilitat de 

legea statului care o invocă. 

  X.3. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte 

părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare. 

  X.4. Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6 (şase) luni, 

fiecare partener poate renunţa la executarea contractului. În nici un caz, nici una din părţi nu are 

dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate 

obligaţiile până la această dată. 

 

ART. XI. Soluţionarea litigiilor  

  XI.1. Asociații vor depune toate eforturile şi diligenţele pentru a rezolva pe cale 

amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele, în cadrul 

sau în legătură cu îndeplinirea prezentului acord de parteneriat.  

  XI.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, asociații nu 

reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă apărută, fiecare poate solicita ca disputa să se 

soluţioneze de către instanţele judecătoreşti de drept comun  competente.  

 

ART. XII. Dispoziţii finale 

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

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

câte unul pentru fiecare din părţi.  

 

    ASOCIAT ADMINISTRATOR           ASOCIAT PARTENER 

 Municipiul Blaj, prin                 Județul Alba, prin 

 Consiliul local Blaj              Consiliul Județean Alba 

 

      PRIMAR,           PREŞEDINTE, 

         Rotar Gheorghe Valentin                       Ion Dumitrel 

 

  

                Director economic,         Director executiv,  

                Ghinescu Cristina                                                               Aitai Florin Marian 

                    

 

 

 

Secretarul Municipiului,     Director executiv, 

   Ștefănescu Sergiu          Liliana Negruț 

 

 

         CFP        CFP 

 

 

 

 

       Avizat, Consilier Juridic                                                        Avizat, Consilier Juridic 

                                               

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între Judeţul Alba prin 

Consiliul Judeţean Alba  şi  Municipiul Blaj prin Consiliul local al municipiului Blaj,  în 

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

 

Potrivit art.14 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,  republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, unităţile administrativ-teritoriale pot încheia între ele 

acorduri şi pot participa, inclusiv prin alocare de fonduri, la iniţierea şi la realizarea unor 

programe de dezvoltare zonală sau regională, în baza hotărârilor adoptate de consiliile locale ori 

judeţene, după caz, în condiţiile legii. 

În baza recomandărilor Comisiei Europene, sportul este privit ca un motor pentru 

inovaţie şi creştere economică, incluziune socială, bună guvernare, educaţie continuă şi 

excelenţă. Sportul de înalta performanţă, este fundament, și în acelaşi timp rezultat al procesului 

general de dezvoltare a sportului, precum şi element de reprezentare al judeţului Alba în marile 

competiţii naţionale şi internaţionale, este totodată o manifestare culturală, mereu încărcată de 

emoție și motivațională pentru o întreagă comunitate şi nu numai, care trebuie să fie mereu 

încurajată de autorităţile publice judeţene şi locale. 

Pe cale de consecinţă obiectul acestui acord este  acela de a promova realizarea 

obiectivului „Centru Județean de Excelență Sportivă”, care va avea următoarele în componenţă  

o Sală polivalentă de sport cu capacitate de 1800-2000 de locuri şi va avea suport Baza de 

agrement din municipiul Blaj.  

În cadrul acestui obiectiv va fi  realizată  investiția „Sală Polivalentă de sport cu 

capacitate de  1800-2000 locuri”, pe terenul în suprafaţă totală de 17.118 mp. situat 

administrativ în municipiul Blaj, județul Alba, având drept de proprietate în cotă de ½  în 

devălmăşie, asupra dotărilor aferente investiţiei şi a investiţiei "Sală Polivalentă de sport cu 

capacitate de  1800-2000 locuri”; De asemenea municipiul Blaj şi judeţul Alba sunt proprietare 

în cotă de ½ în devălmăşie asupra investiţiei realizate Bază de agrement în municipiul Blaj. 

Imobil unde va fi realizată investiţia este situat administrativ în municipiul Blaj, loc. 

Veza, f.n., județul Alba înscris în CF 77.257 Blaj compus din teren în suprafaţă de 17.118 mp.  

Cota actuală de proprietate este de 1/2 în favoarea Județului Alba, potrivit Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 45/22 februarie 2018 prin care s-a aprobat preluarea cotei de  ½  părți asupra 

unui bun imobil, înscris în CF nr. 77257 Blaj, situat administrativ în municipiul Blaj, loc. Veza, 

f.n., județul Alba,  

Centrul Județean de Excelență Sportivă va fi compus din Sala polivalentă și va avea ca 

suport Baza de agrement Blaj. Prin această asociere se intenţionează dezvoltarea unui complex 

sportiv proiectat la standarde internaţionale care poate asigura toate condiţiile necesare pentru 

desfăşurarea antrenamentelor de înaltă performanta, acoperind cerinţele pentru aproape toate 

ramurile sportive. Sala Polivalentă va fi o sală special construită pentru a găzdui diverse 

evenimente sportive, artistice, culturale şi de divertisment, va fi locaţia unde se vor desfăşura 

competiţii sportive locale, regionale, naţionale şi internaţionale. 

Prin încheierea acestuia Acord se urmăreşte ca judeţul Alba să beneficieze, ca urmare a 

funcţionării acestui obiectiv, de o diversificare a evenimentelor sportive, culturale şi de altă 

natura, de creşterea amplorii manifestărilor sportive, şi de posibilitatea organizării unor 

competiţii de calitate cu participare naţională şi internaţională.  

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 68 din 12.03.2018 

PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia juridică şi relaţii publice 

Direcţia dezvoltare şi bugete 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între Judeţul Alba prin 

Consiliul Judeţean şi Municipiul Blaj prin Consiliul local,  în vederea realizării  în comun a 

obiectivului „Centru Județean de Excelență Sportivă” 

 

 

În cadrul Strategiei Naţionale pentru Sport statul român își asumă misiunea de a susține și 

dezvolta sportul luând în considerare următoarele direcții de acțiune: 

 a) creșterea gradului de participare activă a populației de toate vârstele la activități 

sportive cu caracter permanent în interesul ridicării și păstrării nivelului de sănătate individuală, 

îmbunătățirii gradului de coeziune, integrare și încredere socială;  

b) creșterea gradului de practicare a activităților sportive cu precădere în rândul copiilor 

și tinerilor în scopul formării și dezvoltării de cetățeni activi, educați și responsabili; 

 c) creșterea nivelului și calității reprezentării României la cele mai înalte competiții  

sportive de performanță. 

Un rol esențial în realizarea acestui misiuni îl au autoritățile administrației publice locale 

care trebuie să se implice direct şi să colaboreze la construirea, crearea, modernizarea și 

dezvoltarea bazei materiale, precum și a structurilor sportive în așa fel încât să răspundă nevoilor 

populației în ansamblu, precum și consolidarea capacităților structurilor locale de a oferi 

programe și servicii de calitate unui număr cât mai mare de participanți.  

În acest sens realizarea acestui obiectiv de investiţii va genera un impact major asupra 

zonei municipiului Blaj şi a Judeţului Alba, din următoarele motive:  

 - crearea unor spaţii moderne de sport, educaţie şi recreere, ceea ce va permite 

intensificarea activităţilor recunoscute pe plan naţional şi  internaţional;  

- oferirea de condiţii corespunzătoare tinerilor sportivi, în care să-şi valorifice potenţialul;    

- de dotările noii investiții vor beneficia,  sportivii ai cluburi sportive judeţene. 

Activitatea de pregătire tinerilor capabili de performanțe se poate desfășura numai in 

locaţii care au dotarea adecvată pentru a obţine rezultate notabile,  

Centrul Județean de Excelență Sportivă va fi compus din Sala polivalentă și va avea ca 

suport Baza de agrement Blaj. Prin această asociere se intenţionează dezvoltarea unui complex 

sportiv proiectat la standarde internaţionale care poate asigura toate condiţiile necesare pentru 

desfăşurarea antrenamentelor de înaltă performanta, acoperind cerinţele pentru aproape toate 

ramurile sportive. Sala Polivalentă va fi o sală special construită pentru a găzdui diverse 

evenimente sportive, artistice, culturale şi de divertisment, va fi locaţia unde se vor desfăşura 

competiţii sportive locale, regionale, naţionale şi internaţionale 

În cadrul acestui obiectiv va fi  realizată  investiția „Sală Polivalentă de sport cu 

capacitate de  1800-2000 locuri”, pe terenul în suprafaţă totală de 17.118 mp. situat 

administrativ în municipiul Blaj, județul Alba, având drept de proprietate în cotă de ½  în 

devălmăşie, asupra dotărilor aferente investiţiei şi a investiţiei "Sală Polivalentă de sport cu 

capacitate de  1800-2000 locuri”; De asemenea municipiul Blaj şi judeţul Alba sunt proprietare 

în cotă de ½ în devălmăşie asupra investiţiei realizate Bază de agrement în municipiul Blaj. 

Imobil unde va fi realizată investiţia este situat administrativ în municipiul Blaj, loc. 

Veza, f.n., județul Alba înscris în CF 77.257 Blaj compus din teren în suprafaţă de 17.118 mp.  

Cota actuală de proprietate este de 1/2 în favoarea Județului Alba, potrivit Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 45/22 februarie 2018 prin care s-a aprobat preluarea cotei de  ½  părți asupra 

unui bun imobil, înscris în CF nr. 77257 Blaj, situat administrativ în municipiul Blaj, loc. Veza, 

f.n., județul Alba,  

 

 



Prin realizarea investiției se va obține o sală polivalentă de sport, cu capacitatea de 1890 de 

locuri pe scaune, care respectă toate standardele naționale și europene pentru competițiile 

sportive de volei, handbal, baschet și tenis. Noua sală va fi dotată cu spațiile și echipamentele 

necesare, care să asigure desfășurarea în cele mai bune condiții a competițiilor sportive, conform 

cerințelor internaționale de omologare a sălilor de sport. 

Sala de sport propusă se înscrie în categoria sălilor cu dimensiuni medii, având capacitatea 

de 1890 de locuri în tribune. Aceasta se dezvoltă pe trei nivele: demisol, parter și etaj, având o 

suprafață construită de 4579 mp și o suprafaţă construită desfășurată de 8667 mp. În distribuția 

funcțională s-a ținut cont de prevederile Normativul privind proiectarea sălilor de sport, de 

amplasarea noii săli polivalente pe malul râului Târnava Mare și de dorința de creare a unei 

ierarhii funcționale și spațiale interioare. Ca urmare principalele grupe de funcțiuni și distribuția 

lor spațială este următoarea: 

 Holul principal și zona de primire 
- sunt amplasate pe latura scurtă a clădirii, având orientare nordică și o accesibilitate 

prin intermediul unui portic deschis spre râul Târnava Mare. Întreg spațiul holului s-a 

gândit a fi vitrat spre albia râului și digul de protecție, considerat pe viitor ca zonă de 

promenadă nouă a orașului. De asemenea holul se dezvoltă pe verticală printr-o 

supantă ce deservește direct gradenele. Accesul spre acestea cât și la nivelul terenului 

de joc se realizează prin intermediul a două rampe de scară dispuse simetric în axul 

intrării principale. În acest fel holul principal poate servi ca accesibilitate în cazul 

unor utilizări multiple ale sălii prin încărcarea cu public atât a gradenelor cât și a 

suprafeței de joc. deplasarea persoanelor cu dizabilități este facilitată prin intermediul 

unui ascensor de persoane.  

-  

 sala pentru competiții sportive 
- are o înălțime liberă de 13,10m și este dimensionată în plan 50x28 m conform 

Normelor europene de desfășurare a meciurilor de handbal, ce necesită cel mai 

generos spațiu. Marcajul permite desfășurarea și a meciurilor de volei, handbal, 

baschet și tenis. Lumina și ventilația sălii sunt controlate prin funcții mecanice, 

asigurând flexibilitatea organizării multiplelor evenimente sportive și non-sportive. 

Accesul publicului este permis prin intermediul holului principal, iar evacuarea se 

face pe cele două laturi scurte ale clădirii, sau direct în exterior de la nivelul 

suprafeței terenului de joc. În cazul competițiilor sportive accesul sportivilor și al 

oficialilor se realizează prin spații destinate fiecărei categorii de utilizatori în parte. 

Spațiile tehnice pentru regie și sunet sunt amplasate pe latura lungă a terenului. 

 Gradenele pentru public 
- sunt fixe, fiind dispuse pe cele două laturi lungi ale terenului de joc, garantând cea 

mai bună vizibilitate pentru toți spectatorii. Acestea sunt deservite de foaiere și 

circulații pe tot conturul clădirii, permițând accesul rapid de la un punct la altul al 

sălii și asigurând o mare flexibilitate în organizarea diverselor evenimente sportive și 

non-sportive. Evacuarea publicului se realizează prin intermediul acestor foaiere și 

circulații și ulterior prin patru rampe de scară dispuse pe laturile scurte ale clădirii. La 

nivelul foaierelor sunt amplasate și grupurile sanitare pe sexe și pentru persoanele cu 

dizabilități. 

 Funcțiuni pentru protocol și V.I.P. 
- accesul VIP este propus la demisol, pe latura lungă estică a clădirii, în imediata 

apropiere a locurilor de parcare destinată acestei categorii de utilizatori. Accesul 

acestora la zona de gradene se realizează prin intermediul unui hol de primire cu 

garderobă și a unei scări. Sectorul VIP beneficiază de o zonă de protocol și de tribună 

proprie și se află de asemenea în directă legătură cu sala de conferințe de la demisol. 

 Funcțiuni pentru sportivi și oficiali  
- sunt dispuse la demisol sub gradenele de pe latura din stânga și sub holul principal de 

intrare. Accesul acestora în clădire se realizează pe colțul sud-vestic al clădirii, în 

imediata apropiere a parcării pentru cele două autocare. În distribuția funcțională s-a 

respectat delimitarea clară a accesului murdar și curat, precum și gruparea 

principalelor funcțiuni ale acestui sector: vestiare sportivi, vestiare arbitri, vestiare 

antrenori, sala de forță cu vestiar propriu, zona de relaxare sportivi, cabinet medical și 



cabinet antidoping. Accesul acestora pe suprafața de joc este posibilă prin vomitoriu 

în gradene, destinate separat pentru sportivi și antrenori, respectiv arbitrii. 

 Funcțiuni pentru presă și mass-media 
- acestea sunt grupate la demisol și parter, având asigurat accesul pe verticală prin 

intermediul unei scări și a unui lift propriu. Intrarea destinată presei este poziționată 

în vecinătatea locurilor de parcare ale acesteia, pe colțul sud-estic al clădirii. S-a 

urmărit realizarea unei legături facile între holul mass-media și sala de conferințe. 

Totodată s-a propus un spațiu de regrupare presă cu grup sanitar propriu, care 

intermediază accesul în spațiul de joc printr-un vomitoriu, atunci când evenimentele 

sportive sau non-sportive din sală o necesită. Cabinele pentru transmisiuni sportive 

sunt poziționate pe latura scurtă a terenului de joc, pe latura opusă holului principal, 

fiind deservite la același nivel de un spațiu de recreere și de grupuri sanitare proprii. 

 Funcțiuni pentru administrație 
- se regăsesc la parter, ocupând o parte din zona de sub gradenele din partea stângă a 

terenului de competiții. Acestea au un acces separat, din spatele clădirii, putând 

funcționa independent. 

 Funcțiuni tehnice și de depozitare 
- sunt amplasate la demisol sub gradenele sălii polivalente. Acestea beneficiază de un 

acces cu rampă din exterior, care permite aprovizionarea lor, dar și a sălii de 

competiție cu diverse materiale sau obiecte agabaritice, în funcție de evenimentul 

găzduit la interior. În configurația lor s-a urmărit ventilarea lor naturală și respectare 

normelor cu privire la riscul la incendiu sau explozie. 

 

Potrivit art.14 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,  republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, unităţile administrativ-teritoriale pot încheia între ele 

acorduri şi pot participa, inclusiv prin alocare de fonduri, la iniţierea şi la realizarea unor 

programe de dezvoltare zonală sau regională, în baza hotărârilor adoptate de consiliile locale ori 

judeţene, după caz, în condiţiile legii. 

Prin încheierea acestuia Acord se urmăreşte ca judeţul Alba să beneficieze, ca urmare a 

funcţionării acestui obiectiv, de o diversificare a evenimentelor sportive, culturale şi de altă 

natura, de creşterea amplorii manifestărilor sportive, şi de posibilitatea organizării unor 

competiţii de calitate cu participare naţională şi internaţională 

În considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a prevederilor art. 91 alin. 1 lit. 

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

completările ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind încheierea 

între unităţile administrativ teritoriale de acorduri şi pot participa, inclusiv prin alocare de 

fonduri, la iniţierea şi la realizarea unor programe de dezvoltare zonală sau regională, în baza 

hotărârilor adoptate de consiliile locale ori judeţene, după caz, considerăm că adoptarea 

proiectului de hotărâre inițiat privind aprobarea Acordului de asociere între Judeţul Alba prin 

Consiliul Judeţean şi Municipiul Blaj prin Consiliul local,  în vederea realizării  în comun a 

obiectivului „Centru Județean de Excelență Sportivă”, întruneşte cerințele de oportunitate și 

legalitate pentru a fi aprobat. 

 

        Director executiv,   Director executiv,                      Şef serviciu, 

       Marian Florin AITAI                             Liliana Negruţ                   Cornelia Făgădar 
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