ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și
Regulamentului de organizare și funcționare
ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna februarie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului
de funcţii și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba;
- raportul de specialitate nr. 1660/29 ianuarie 2018 al Biroului resurse umane din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
- solicitările nr. 653/23 ianuarie 2018, nr. 653/5 februarie 2018 şi nr. 3065/9 martie 2018
ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba înregistrate la registratura
Consiliului Judeţean Alba cu nr. 1386 /23 ianuarie 2018, nr. 2440/6 februarie 2018 şi nr. 4741/9
martie 2018;
- Hotărârea nr. 1/19 ianuarie 2018 a Colegiului Director al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
- avizul nr. ............./....................... 2018 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;
- avizul consultativ nr. 2/21 februarie 2018 al Ministerului Muncii și Justiției Sociale
comunicat prin adresa nr. 236/DPSS/336/DM/28 februarie 2018, înregistrat la registratura
Consiliului Judeţean Alba cu nr. 4048/28 februarie 2018;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. a, art. 91 alin. 2 lit. c şi art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 2 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
- Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială
şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a
instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- H.G. nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea
comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cu modificările şi completările
ulterioare;

- H.G. nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în
unităţile de asistenţă medico-sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile de
asistenţă medico-socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală
comunitară, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu
modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și
completările ulterioare;
- H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile
sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte
contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice
din centrele rezidenţiale;
- H.G. nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia
copilului;
- H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi
funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială și a structurii orientative de personal;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă Organigrama Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 3. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, conform anexei nr. 3 - parte integrantă a prezentei
hotărâri.
Art. 4. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 63 din 28 aprilie 2016, Hotărârea
Consiliului Judeţean Alba nr. 164 din 24 mai 2017 și Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.
345 din 23 noiembrie 2017 îşi încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei
hotărâri.
Art. 5. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Biroului resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi directorului general al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 6. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Direcţiei juridică şi relaţii publice,
Direcției dezvoltare și bugete, Compartimentului unități de asistență medicală, socială,
învățământ special şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 37
Alba Iulia, 29 ianuarie 2018

AVIZAT,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

Serviciul de intervenție în situatii de abuz,
neglizare, trafic, migratie, repatrieri,
violenta domestică si prevenirea
marginalizarii sociale

Centrul de plasament de tip familial
Mănărade

Casa de tip familial în comunitate Blaj

Casa de tip familial nr. 1 Aiud

Casa de tip familial nr. 5 Aiud

Compartiment Asistenti personali profesionisti

Compartiment – Secretariatul Comisiei de
evaluare a persoanelor adulte cu handicap

Locuinţa protejată pt. persoane adulte cu
dizabilitați nr. 13 Gîrbova

Locuinţa protejată pt. persoane adulte cu
dizabilitați nr. 10 Cricau

Locuinţa protejată pt. persoane adulte cu
dizabilitați nr. 8 Abrud

Locuinţa protejată pt. persoane adulte cu
dizabilitați nr. 15 Abrud

Casa de tip familial nr. 3 Abrud

Casa de tip familial nr. 2 Abrud

Compartiment coordonare autoritati
publice locale

Compartiment Relaţii Publice

Compartimentul Secretariatul Comisiei pt.
Protecția Copilului

Compartiment achizitii şi contractare
servicii sociale

Serviciul management de caz pentu copii
si managementul calitaţii serviciilor de tip
familial

Biroul intervenție în regim de urgență în
domeniul asistenței sociale

Centrul de plasament Blaj

Centrul de zi pentru copii cu dizabilități
“Arnsberg” Alba Iulia

Casa de tip familial nr. 8 Sâncrai

Serviciul management de caz pentru
persoanele adulte cu dizabilități și
monitorizare servicii sociale

Serviciul de evaluare complexă a
persoanelor adulte cu handicap

Centrul de îngrijire şi asistenţă pt.
persoane adulte cu dizabilitati Gîrbova

Centrul de recuperare şi reabilitare
neuropsihiatrică pt. persoane adulte cu
dizabilitati Galda de Jos

Centrul de îngrijire şi asistenţă pt.
persoane adulte cu dizabilitati Baia de
Arieş

Centrul de Îngrijire şi asistenţă pt.
persoane adulte cu dizabilitati Abrud

Biroul sănătatea, securitatea muncii și PSI

Serviciul resurse umane și gestiunea
funcției publice

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

Serviciul juridic şi contencios

Serviciul achiziţii patrimoniu, tehnic și
administrativ

Serviciul financiar - contabil

Serviciul întreţinere şi deservire

Biroul evidenţă şi plată beneficii de
asistență socială

COMISIA PENTRU PROTECŢIA COPILULUI
PREŞEDINTE

DIRECTOR GENERAL

1
Director general adjunct

14,5
8
15
8
6
8

Locuinţa protejată pt. persoane adulte cu
dizabilitați nr. 6 Abrud

Locuinţa protejată pt. persoane adulte cu
dizabilitați nr. 14 Abrud

Compartiment Asistență Maternală

Serviciul management de caz pentu copii
si managementul calitaţii serviciilor de tip
rezidential

FUNCTII PUBLICE DE CONDUCERE: 19

Casa de tip familial nr. 15 Abrud

Locuinţa protejată pt. persoane adulte cu
dizabilitați nr. 7 Abrud

Casa de tip familial ”Speranța Copiilor”
Cugir

Centrul maternal pentru 6 cupluri mamăcopil “Speranta” Alba Iulia

FUNCTII PUBLICE : 139

Casa de tip familial nr. 6 Câmpeni

Locuinţa protejată pt. persoane adulte cu
dizabilitați nr. 3 Gîrbova

Locuinţa protejată pt. persoane adulte cu
dizabilitați nr. 16 Alba Iulia

Serviciul de evaluare complexă pentru
copii

Director general adjunct

Casa de tip familial pentru copii cu
dizabilitati Sincrai

Centrul de tranzit Alba Iulia

Biroul adopții și postadopții

- DE EXECUTIE: 980

Locuinţa protejată pt. persoane adulte cu
dizabilitați nr. 17 Sâncrai

Casa de tip familial nr. 9 Alba Iulia

Compartiment Audit

- DE CONDUCERE: 14

Casa de tip familial nr. 4 Blaj

Centrul de Primire în Regim de Urgenţă
"Pinocchio" Alba Iulia

ORGANIGRAMA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ALBA

TOTAL POSTURI: 1133

FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE: 120
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA

PERSONAL CONTRACTUAL: 994
Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre al Consiliului
Judeţean Alba nr. 37 din 29.01.2018

COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU
HANDICAP

COLEGIUL DIRECTOR

1

1
Director general adjunct

10
11
8

1
Director general adjunct

11,5
15,5
5
8
1+14
103
1+7
13
11
13
7
26
3
6
6
6
8
11
11
1
1
2
3

PREȘEDINTE
CONTRASEMNEAZĂ

Ion DUMITREL
SECRETARUL JUDEȚULUI ALBA
Vasile BUMBU

1

2
1+5
1+12,5
1+7
1+10
1+21
1+5
1+39
1+37,5
1+13
1+19
1+11
1+44
2+278
2+48
2+113
1+5
1+7
1+5
1+5
1+8
1+7
1+12,5
1+5

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 37 din 29 ianuarie 2018
STAT DE FUNCȚII
AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
ȘI PROTECȚIA COPILULUI ALBA
Nr.Crt

Denumirea funcţiei

Clasa/
Studii

Gradul

Număr de
posturi

Aparatul Direcției
1*
2*
3**
4*
5**
6**
7*
8**
9**
10**
11**
12*
13**
14**
15**
16
17
18
19
20
21
22*
23**
24**
25**
26*
27**
28**
29**
30**
31
32
33

director general - gradul II
I
1
director general adjunct - gradul II
I
4
Compartimentul audit
auditor
I
superior
2
Biroul adopţii şi postadopţii
şef birou - gradul II
I
1
consilier
I
superior
3
consilier
I
principal
2
Serviciul juridic şi contencios
şef serviciu - gradul II
I
1
consilier juridic
I
superior
3
consilier juridic
I
principal
1
consilier juridic
I
debutant
1
Compartimentul Secretariatul Comisiei pentru protecția copilului
consilier juridic
I
superior
2
Serviciul resurse umane şi gestiunea funcţiei publice
şef serviciu - gradul II
I
1
consilier
I
superior
4
consilier
I
principal
2
referent
III
superior
1
Biroul sănătatea, securitatea muncii și PSI
șef birou II
S
1
inspector de specialitate IA
S
1
inspector de specialitate I
S
1
inspector de specialitate debutant
S
1
psiholog practicant
S
1
subinginer IA
SSD
1
Serviciul monitorizare, analiză statistică, strategii, programe, proiecte şi ONG
şef serviciu - gradul II
I
1
consilier
I
superior
5
Compartimentul relaţii publice
consilier
I
superior
1
Compartimentul de coordonare a autorităților publice locale
consilier
I
debutant
1
Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap
şef serviciu - gradul II
I
1
consilier
I
superior
5
consilier
I
principal
2
consilier
I
asistent
1
referent
III
superior
1
medic specialist medicină internă
S
0.25
medic primar psihiatrie
S
0.25
medic primar neurologie
S
0.25

34
35

medic primar oftalmologie
S
0.25
medic primar expertiza capacității de muncă
S
0.25
medic specialist expertiza capacității de
S
0.25
36
muncă
37
inspector de specialitate II
S
0.5
Compartimentul Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
38
medic specialist - Preşedinte Comisie
S
1
39**
consilier
I
asistent
2
Serviciul de evaluare complexă pentru copii
40*
șef serviciu - gradul II
I
1
41**
consilier
I
superior
6
42**
consilier
I
principal
2
43
consilier
I
asistent
1
44
asistent social principal
S
2
45
inspector de specialitate IA
S
0.5
46
medic primar pediatrie
S
1
Serviciul de intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație,
repatrieri, violență domestică și prevenirea marginalizării sociale
47*
șef serviciu - gradul II
I
1
48**
consilier
I
superior
3
49**
consilier
I
principal
1
50**
consilier
I
asistent
1
51
psiholog practicant
S
1
52
psiholog specialist
S
1
Serviciul management de caz pentru copii și
managementul calității serviciilor de tip familial
53*
șef serviciu - gradul II
I
1
54**
consilier
I
superior
13
55**
consilier
I
principal
3
56**
consilier
I
asistent
3
57**
consilier
I
debutant
1
58
asistent social principal
S
1
Serviciul management de caz pentru copii și
managementul calității serviciilor de tip rezidențial
59*
şef serviciu - gradul II
I
1
60**
consilier
I
superior
9
61**
consilier
I
asistent
1
Serviciul management de caz pentru persoane adulte
cu dizabilități și monitorizare servicii sociale
62*
șef serviciu - gradul II
I
1
63**
consilier
I
superior
6
64**
consilier
I
principal
1
65**
consilier
I
asistent
1
66**
consilier
I
debutant
2
67
psiholog specialist
S
1
68
asistent social principal
S
5
69
asistent social specialist
S
1
70
asistent social practicant
S
1
71
asistent social debutant
S
1
Biroul intervenție în regim de urgența în domeniul asistenței sociale
72*
șef birou - gradul II
I
1
73**
consilier
I
principal
3
74**
consilier
I
asistent
1
75**
consilier
I
debutant
1

76*
77**
78**
79**
80*
81**
82*
83*
84**
85**
86**
87**
88
89**
90**
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Biroul evidență și plată beneficii de asistență socială
şef birou - gradul II
I
1
consilier
I
superior
2
consilier
I
principal
2
consilier
I
asistent
1
Serviciul financiar – contabil
şef serviciu - gradul II
I
1
consilier
I
superior
4
referent
III
superior
3
Serviciul achiziţii, patrimoniu, tehnic şi administrativ
şef serviciu - gradul II
I
1
consilier
I
superior
4
consilier
I
asistent
1
consilier
I
debutant
1
referent
III
superior
1
referent IA
M
1
Compartimentul achiziții și contractare servicii sociale
consilier
I
superior
1
consilier
I
principal
2
Serviciul întreținere și deservire
șef serviciu gradul II
S
1
inspector de specialitate IA
S
1
şofer I
G;M
5
muncitor calificat I (întreţinere)
G;M
3
muncitor calificat III
G
0.5
îngrijitor
G
3
Compartiment asistenţă maternală
asistenți maternali profesioniști
M;G
103
Compartimentul asistenți personali profesioniști
asistenți personali profesioniști
M;G
26
Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Abrud
șef centru - gradul II
S
1
coordonator personal de specialitate gr. II
PL;SSD;S
1
medic
S
2
psiholog practicant
S
1
terapeut ocupaţional
S
1
terapeut ocupaţional debutant
S
1
fiziokinetoterapeut debutant
S
1
instructor de ergoterapie
M;PL
1
asistent social principal
S
4
asistent medical principal
PL
6
asistent medical
PL
4
masor principal
M
3
infirmier
G
46
infirmier debutant
G
9
administrator I
M
1
magaziner
M
1
inspector de specialitate I A
S
2
muncitor calificat I (mecanic)
M; G
2
muncitor calificat I (electrician)
M; G
1
muncitor calificat I (dulgher)
M;G
1
muncitor calificat I (tâmplar)
M; G
1
muncitor calificat I (întreţinere)
M; G
1

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

muncitor calificat I (bucătar)
M; G
muncitor calificat I (lenjereasă)
M;G
muncitor calificat I (fochist)
M;G
muncitor calificat II (bucătar)
M; G
muncitor calificat III (bucătar)
M;G
muncitor calificat IV (bucătar)
M;G
muncitor calificat IV (fochist)
M;G
spălătoreasă
G
paznic
M;G
șofer I
G
Casa de tip familial nr. 15 Abrud
educator principal
M
educator debutant
M
psiholog practicant
S
asistent social practicant
S
asistent medical
PL
asistent medical debutant
PL
Casa de tip familial nr. 2 Abrud
educator principal
M
educator debutant
M
asistent medical debutant
PL
asistent medical
PL
psiholog practicant
S
asistent social principal
S
Casa de tip familial nr. 3 Abrud
asistent social principal
SSD;S
educator principal
M
educator
M
educator debutant
M
asistent medical
PL
asistent medical debutant
PL
psiholg practicant
S
Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 15 Abrud
asistent medical
PL
asistent social principal
S
educator principal
M
educator
M
infirmier debutant
G
Casa de tip familial nr. 6 Cîmpeni
psiholog practicant
S
asistent social debutant
S
asistent medical
PL
asistent medical principal
PL;SSD
educator principal
M
educator
M
educator debutant
M
Locuința protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 14 Abrud
educator principal
M
educator
M
infirmier
G
infirmier debutant
G
Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 6 Abrud
educator principal
M
educator
M

2
2
4
3
1
1
1
3
5
2
5
1
0.5
0.5
3
1
4
1
1
3
1
1
1
4
1
1
2
1
1
1
1
2
2
2
0.5
0.5
3
1
2
2
1
5
1
1
1
5
1

168
169

infirmier debutant
G
1
infirmier
G
1
Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 7 Abrud
170
asistent social specialist
S
1
171
educator principal
M
4
172
educator debutant
M
1
Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 8 Abrud
173
asistent social principal
S
1
174
educator principal
M
4
175
educator debutant
M
1
Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Baia de Arieş
176
șef centru - gradul II
S
1
177
adjunct șef centru - gradul II
S
1
178
medic
S
1
179
kinetoterapeut debutant
S
1
180
terapeut ocupaţional
S
1
181
terapeut ocupaţional debutant
S
1
182
psiholog stagiar
S
1
183
asistent social principal
S
1
184
asistent social debutant
S
1
185
asistent medical
PL;SSD
6
186
asistent medical principal
1
187
infirmier
G
16
188
infirmier debutant
G
3
189
muncitor calificat I (bucătar)
G
4
190
muncitor calificat IV (bucătar)
G
1
191
muncitor calificat I (întreținere)
G;M
1
192
muncitor calificat I (fochist)
G;M
4
193
muncitor calificat IV (fochist)
G;M
1
194
referent IA
M
1
195
magaziner
G;M
1
196
îngrijitor
G
2
Centrul de tranzit Alba Iulia
197
asistent social principal
S
1
198
psiholog practicant
S
1
199
terapeut ocupaţional debutant
S
1
200
educator
M
1
201
educator debutant
M
1
Centrul de primire în regim de urgenţă „Pinocchio” Alba Iulia
202
asistent social principal
S
1
203
asistent medical principal
PL
0.5
204
asistent medical
PL
0.5
205
psiholog practicant
S
1
206
psiholog practicant
S
0.5
207
psihopedagog
S
0.5
208
educator principal
M
3
209
educator
SSD
1
210
educator
M
2
211
educator debutant
M
1
212
administrator I
M
0.5
Casa de tip familial nr. 9 Alba Iulia
213
inspector de specialitate II
S
1
214
asistent medical
PL
3
215
asistent medical principal
PL
0.5

216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266

asistent medical debutant
PL
0.5
psihopedagog
S
1
psiholog stagiar
S
1
educator principal
M
4
educator
M
3
educator debutant
M
1
administrator I
M
0.5
Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 16 Alba Iulia
educator principal
M
6
infirmier
G
1
infirmier debutant
G
1
Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Arnsbergˮ
șef centru - gradul II
S
1
medic primar (pediatru)
S
0.5
medic (pediatru)
S
1
medic primar (medicină de recuperare)
S
0.25
medic specialist (medicină de recuperare)
S
0.25
medic specialist (medicină de recuperare)
S
0.25
medic primar (medicină de recuperare)
S
0.25
medic primar (neurologie infantilă)
S
0.5
psiholog specialist
S
1
psiholog specialist
S
0.5
psiholog specialist
S
0.5
psiholog practicant
S
3
psiholog stagiar
S
1
asistent social specialist
S
1
asistent social principal
S
1
kinetoterapeut principal
S
4
kinetoterapeut
S
2
fiziokinetoterapeut
S
1
fiziokinetoterapeut specialist
S
1
fiziokinetoterapeut principal
S
1
asistent medical principal
PL;SSD
4
asistent medical
PL;SSD
1
terapeut ocupaţional
S
2
terapeut ocupaţional
S
0.5
psihopedagog
S
1
psihopedagog principal
S
0.5
psihopedagog
S
0.5
logoped
S
1
masor
M
1
masor
M
0.5
masor
M
0.5
referent IA
M
1
muncitor calificat II (spălătoreasă)
G
1
îngrijitor
G
0.5
îngrijitor
G
2
administrator I
M
0.5
Centrul de plasament Blaj
șef centru – gradul II
S
1
medic specialist (neurolog)
S
0.25
medic specialist (pediatru)
S
0.5
medic specialist (psihiatru)
S
0.25
asistent social specialist
S
1

267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315

asistent social practicant
S
asistent social debutant
S
psiholog specialist
S
psiholog specialist
S
psiholog practicant
S
inspector de specialitate II
S
educator
S
educator debutant
S
educator principal
M
educator
M
educator debutant
M
asistent medical principal
PL;SSD
asistent medical debutant
PL
muncitor calificat I (bucătar)
M;G
muncitor calificat II (bucătar)
M;G
muncitor calificat I (lenjereasă)
M;G
muncitor calificat I (întreținere)
M:G
șofer I
M;G
îngrijitor
G
Casa de tip familial în comunitate Blaj
educator principal
M
educator
M
educator debutant
M
asistent medical
PL
asistent medical debutant
PL
Centrul de plasament de tip familial Mănărade
terapeut ocupațional debutant
S
asistent medical
PL
asistent medical debutant
PL
educator principal
M
educator
M
educator debutant
M
Casa de tip familial nr. 4 Blaj
terapeut ocupațional debutant
S
asistent medical debutant
S
psiholog practicant
S
asistent medical
PL
educator principal
M
educator
M
educator debutant
M
îngrijitor
G
Casa de tip familial nr. 8 Sîncrai
șef centru - gradul II
S
psihopedagog
S
educator principal
M
educator debutant
M
asistent medical
PL
asistent medical debutant
PL
referent IA
M
paznic
G
Casa de tip familial nr. 1 Aiud
psihopedagog
S
educator principal
M
educator debutant
M

1
2
0.5
0.5
1
1
1
1
8
5
1
2
2
3
1
1
2
2
2
4
2
1
1
3
1
2
1
4
4
1
1
1
0.5
4
4
2
1
1
1
1
4
1
4
1
1
1
1
5
2

316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347

348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362

asistent medical principal
S
1
asistent medical
PL
3
muncitor calificat II (întreţinere)
G
1
Casa de tip familial pentru copii cu dizabilităţi Sîncrai
psihopedagog
S
1
asistent medical principal
PL
1
asistent medical
PL
2
asistent medical debutant
PL
1
educator principal
M
6
educator
M
2
muncitor calificat I (întreținere)
G
1
magaziner
M
1
Casa de tip familial nr. 5 Aiud
asistent medical
PL
1
asistent medical debutant
PL
1
educator debutant
M
5
Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 17 Sîncrai
educator principal
M
6
educator
M
1
infirmier
G
1
Casa de tip familial „Speranţa Copiilorˮ Cugir
șef centru gradul II
S
1
asistent medical
PL
3
asistent social principal
S
1
psihopedagog
S
1
educator principal
M
2
educator
M
5
educator debutant
M
1
educatoare
M
1
Centrul maternal pentru 6 cupluri mamă - copil „Speranţaˮ Alba Iulia
șef centru - gradul II
S
1
asistent social principal
S
1
psiholog stagiar
S
1
asistent medical principal
PL;SSD
2
educator principal
SSD
1
educator
S
1
educator principal
M
1
Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică pentru persoane adulte cu
dizabilități Galda de Jos
șef centru – gradul II
S
1
adjunct şef centru - gradul II
SSD;S
1
medic primar
S
2
medic primar (psihiatrie)
S
0.5
medic primar (psihiatrie)
S
0.5
medic specialist (psihiatrie)
S
2
medic
S
5
asistent social principal
S
4
asistent social specialist
S
1
kinetoterapeut
S
1
psiholog specialist
S
0.5
psiholog specialist
S
0.5
psiholog specialist
S
2
psiholog practicant
S
3
terapeut ocupaţional
S
7

363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414

terapeut ocupaţional debutant
S
7
art terapeut
M;PL
1
instructor de ergoterapie
M;PL
1
instructor de ergoterapie debutant
M;PL
1
asistent medical principal
PL;SSD
31
asistent medical
PL;SSD
6
asistent medical debutant
PL;SSD
2
masor principal
M
4
masor
M
3
infirmier
G
125
infirmier debutant
G
15
farmacist
S
2
fiziokinetoterapeut debutant
S
1
inspector de specialitate IA
S
3
inspector de specialitate I
S
1
inspector de specialitate II
S
1
inspector de specialitate debutant
S
3
magaziner
G;M
1
kinetoterapeut debutant
S
1
kinetoterapeut principal
S
1
profesor C.F.M. principal
S
1
profesor C.F.M.
S
1
subinginer IA
SSD;S
1
muncitor calificat I (bucătar)
M;G
5
muncitor calificat II (bucătar)
M;G
7
muncitor calificat IV (bucătar)
M;G
2
muncitor calificat I (instalator)
M;G
1
muncitor calificat I (electrician)
M;G
3
muncitor calificat I (frizer)
M;G
2
muncitor calificat I (fochist)
M;G
6
spălătoreasă
M;G
6
muncitor calificat II (lenjereasă)
M;G
2
muncitor calificat I (croitoreasă)
M;G
1
șofer I
M;G
1
Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 10 Cricău
asistent social specialist
SSD;S
1
educator principal
M
4
educator debutant
M
1
Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Gîrbova
șef centru - gradul II
S
1
inspector de specialitate I
S
2
asistent social principal
S
1
psiholog practicant
S
1
terapeut ocupaţional debutant
S
1
masor debutant
M
1
asistent medical principal
PL
3
asistent medical
PL
2
infirmier
G
18
infirmier debutant
G
2
magaziner
M
1
muncitor calificat I (bucătar)
G;M
1
muncitor calificat II (bucătar)
G;M
1
muncitor calificat IV (bucătar)
G;M
3
spălătoreasă
G
1

415
416
417
418
419
420
421
422
423
424

muncitor calificat I (lenjereasă)
G
1
șofer I
M
1
muncitor calificat I (întreţinere)
G;M
3
muncitor necalificat I
G
1
Locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 13 Gîrbova
educator principal
M
1
infirmier
G
4
infirmier debutant
G
1
Locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 3 Gîrbova
infirmier
G
2
infirmier debutant
G
3
educator principal
M
3
TOTAL GENERAL
1133

NOTA:
* funcţie publică de conducere
** funcţie publică de execuţie
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

AVIZAT,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 37 din 29 ianuarie 2018

REGULAMENTUL
de organizare şi funcţionare al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba

Capitolul I
Dispoziţii generale
Art. 1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba este instituţie
publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Alba,
înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 198/18 noiembrie 2004.
Art. 2. (1) Sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba se
află în municipiul Alba Iulia, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 68, judeţul Alba, cod poştal
510207.
(2) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba este
înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
ca operator de date cu caracter personal cu nr. 11773.
Art. 3. (1) Preşedintele Consiliului Judeţean Alba coordonează, controlează şi răspunde
de activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, în conformitate
cu prevederile art. 104 alin. 1 lit. a, art. 104 alin. 1 lit. e, art. 104 alin. 2 şi art. 104 alin. 6 din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
(2) Preşedintele Consiliului Judeţean Alba poate delega, prin dispoziţie, atribuţiile
de coordonare secretarului judeţului Alba sau vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Alba.
Art. 4. Scopul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba este de
asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor
vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în
nevoie socială, cu rol în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor
sociale.
Art. 5. (1) Finanţarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba
se asigură din bugetul judeţean, precum şi din alte fonduri extrabugetare cuprinse în bugetul
propriu.
(2) Finanţarea serviciilor sociale şi beneficiilor de asistenţă socială se asigură din
bugetul local al judeţului, bugetul de stat, din donaţii, sponsorizări şi sau alte contribuţii din
partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate; fonduri externe rambursabile şi
nerambursabile; contribuţia persoanelor beneficiare; alte surse de finanţare, în conformitate cu
legislaţia în vigoare.
(3) Directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba este ordonator terţiar de credite în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002
a finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare şi ale Legii nr. 273/2006 a
finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare și are conturi distincte la
Trezoreria municipiului Alba Iulia sau la unități bancare.
Art. 6. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba are ştampilă de
formă rotundă, inscripţionată „România, Consiliul Judeţean Alba, Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba”, iar actele întocmite poartă antetul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi sunt semnate de către directorul general.
Art. 7. Structura organizatorică şi numărul de posturi aferente Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba se aprobă de Consiliul Judeţean Alba prin hotărâre,
cu avizul consultativ al Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi cu respectarea criteriilor
orientative de personal prevăzute în legislația în vigoare, astfel încât funcţionarea acesteia să
asigure îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii.

Art. 8. Consiliul Judeţean Alba aprobă, prin hotărâre, regulamentul de organizare şi
funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, pe baza
prevederilor regulamentului-cadru (aprobat prin hotărâre de guvern), care se completează cu alte
atribuţii, în funcţie de caracteristicile sociale ale unităţilor administrativ-teritoriale şi în
conformitate cu nevoile locale.
Capitolul II
Funcţii. Principii
Art. 9. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba îndeplineşte, în
principal, următoarele funcţii:
a.) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei şi planului anual de dezvoltare a
serviciilor sociale, pe care le supune spre aprobare Consiliului Judeţean Alba;
b.) de coordonare a activităţilor de asistenţă socială şi de protecţie a familiei şi a
drepturilor copilului, a persoanelor cu dizabilităţi, victimelor violenţei în familie, persoanelor
vârstnice etc., precum şi a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi
excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi la nivelul judeţului Alba;
c.) de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie;
d.) de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi
instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de
asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în
domeniu, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele
beneficiare;
e.) de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru
implementarea strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie, prevenirea şi combaterea
marginalizării sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi colective la
nivelul judeţului Alba;
f.) de reprezentare a Consiliului Judeţean Alba, pe plan intern şi extern, în domeniul
asistenţei sociale şi protecţiei copilului;
g.) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor,
grupurilor vulnerabile.
Art. 10. Principiile şi valorile care stau la baza furnizării serviciilor sociale de către
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba sunt următoarele:
 solidaritatea socială;
 subsidiaritatea;
 universalitatea;
 respectarea demnităţii umane;
 abordarea individuală;
 parteneriatul;
 participarea beneficiarilor;
 transparenţa;
 nediscriminarea;
 eficacitatea;
 eficienţa;
 respectarea dreptului la autodeterminare;
 activizarea;
 caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistenţă socială;
 proximitatea;
 complementaritatea şi abordarea integrată;
 concurenţa şi competitivitatea;
 egalitatea de şanse;
 confidenţialitatea;
 echitatea;
 focalizarea;
 dreptul la liberă alegere a furnizorului de servicii.

Capitolul III
Atribuţiile Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba
Art. 11. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba îndeplineşte
următoarele atribuţii principale:
a.) în domeniul beneficiilor de asistenţă socială:
1.) asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile
de asistenţă socială;
2.) urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi
persoanele îndreptăţite la beneficiile de asistenţă socială;
3.) realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistenţă socială
administrate;
4.) elaborează şi fundamentează propunerea de buget pentru finanţarea
beneficiilor de asistenţă socială;
5.) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege;
b.) în domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale:
1.) elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi locale şi cu nevoile
identificate, strategia judeţeană de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung,
pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o transmite spre dezbatere şi avizare
comisiei judeţene de incluziune socială, o propune spre aprobare consiliului judeţean şi răspunde
de aplicarea acesteia;
2.) elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi
finanţate din bugetul judeţului Alba şi le propune spre aprobare Consiliului Judeţean Alba, care
cuprind date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente,
serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri
publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare;
3.) iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor
de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite persoane, grupuri sau
comunităţi;
4.) identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au
generat situaţiile de risc de excluziune socială;
5.) identifică barierele şi acţionează în vederea realizării accesului deplin al
persoanelor cu dizabilităţi în societate;
6.) asigură, pentru relaţiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu
surdocecitate, interpreţi autorizaţi ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al
persoanei cu surdocecitate;
7.) realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor
sociale;
8.) încheie, în condiţiile legii, contracte de parteneriat public-public şi publicprivat pentru sprijinirea financiară şi tehnică a autorităţilor administraţiei publice locale de la
nivelul judeţului Alba pentru susţinerea dezvoltării serviciilor sociale;
9.) propune înfiinţarea serviciilor sociale de interes judeţean sau local;
10.) colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind
beneficiarii, furnizorii publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia;
11.) realizează registre electronice pentru toţi beneficiarii de servicii sociale
prevăzuţi de lege, care sunt transmise către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale sau, după caz,
autorităţilor administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale aflate în
subordinea acestuia;
12.) monitorizează şi evaluează serviciile sociale aflate în administrare proprie;
13.) elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională
în domeniul serviciilor sociale;
14.) elaborează proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale în
conformitate cu planul anual de acţiune şi asigură finanţarea/cofinanţarea acestora;
15.) asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea
populaţiei privind drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile;
16.) furnizează şi administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei,
persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de beneficiari
prevăzute de lege, fiind responsabilă de calitatea serviciilor prestate;

17.) planifică şi realizează activităţile de informare, formare şi îndrumare
metodologică, în vederea creşterii performanţei personalului care administrează şi acordă servicii
sociale aflate în administrare proprie;
18.) colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă
interesele diferitelor categorii de beneficiari;
19.) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.
c.) în vederea asigurării eficienţei şi transparenţei în planificarea, finanţarea şi
acordarea serviciilor sociale:
1.) asigură informarea comunităţii prin publicarea pe pagina de internet proprie
sau, atunci când acest lucru nu este posibil, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba a informaţiilor privind:
 activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate etc.;
 informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul județului Alba,
acordate de furnizori publici ori privaţi;
 informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate
compartimente deconcentrate la nivelul județului Alba;
2.) transmite către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale strategia de dezvoltare a
serviciilor sociale de la nivelul județului Alba, precum şi planul anual de acţiune, în termen de 30
de zile de la aprobarea acestora;
3.) organizează sesiuni de consultări cu reprezentanţi ai organizaţiilor
beneficiarilor şi ai furnizorilor de servicii sociale în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare
a serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune;
4.) comunică sau, după caz, pune la dispoziţia instituţiilor/structurilor cu atribuţii
în monitorizarea şi controlul respectării drepturilor omului, în monitorizarea utilizării
procedurilor de prevenire şi combatere a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant
asupra beneficiarilor serviciilor sociale şi, după caz, instituţiilor/structurilor cu atribuţii privind
prevenirea torturii informaţiile solicitate, acordându-le sprijin în realizarea vizitelor de
monitorizare, în condiţiile legii;
5.) transmite către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale sau, după caz,
autorităţilor administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale aflate în
subordinea acestuia, trimestrial, în format electronic, situaţii statistice care privesc serviciile
sociale organizate şi acordate la nivelul judeţului Alba, conform solicitărilor acestora;
6.) publică pe pagina de internet a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba şi afişează la sediul instituţiei informaţiile privind costurile serviciilor
sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat;
7.) transmite către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale sau, după caz,
autorităţilor administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale aflate în
subordinea acestuia, până la data de 30 aprilie a fiecărui an, datele privind beneficiarii, costurile
şi personalul/tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior raportării.
d.) în domeniul persoanelor adulte cu dizabilități:
1.) promovează şi asigură respectarea drepturilor persoanelor adulte cu
dizabilităţi, în conformitate cu prevederile înscrise în Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, şi în Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor
cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la
13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26
septembrie 2007, cu modificările ulterioare;
2.) asigură organizarea, administrarea şi finanţarea serviciilor sociale destinate
persoanelor cu dizabilităţi, în condiţiile legii, în baza strategiilor judeţene anuale, pe termen
mediu şi lung, de restructurare, organizare şi dezvoltare a sistemului de asistenţă socială pentru
persoanele cu dizabilităţi;
3.) acţionează pentru promovarea alternativelor la protecţia instituţionalizată a
persoanelor cu dizabilităţi;
4.) asigură evaluarea nevoilor individuale ale persoanei cu dizabilităţi, propune
încadrarea în grad de handicap, respectiv menţinerea în grad de handicap a unei persoane,
precum şi programul individual de reabilitare şi integrare socială a acesteia, avizează planul
individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit la nevoie de managerul de caz,

recomandă măsurile de protecţie a adultului cu handicap, evaluează îndeplinirea condiţiilor
necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist, prin serviciul de evaluare complexă, şi
monitorizează activitatea acestuia;
5.) asigură secretariatul şi condiţiile de funcţionare ale comisiei de evaluare şi
încadrare în grad de handicap, prevăzute de lege;
6.) asigură monitorizarea realizării instruirii asistenţilor personali ai persoanelor
cu handicap grav;
7.) respectă opţiunea referitoare la asistent personal sau indemnizaţie, exprimată
în scris, emite acordul în acest sens şi îl comunică angajatorului, în termenul prevăzut de lege;
8.) ia măsurile necesare pentru planificarea şi asigurarea continuităţii serviciilor
acordate tânărului cu dizabilităţi la trecere din sistemul de protecţie a copilului în sistemul de
protecţie a adultului cu dizabilităţi, în baza nevoilor individuale identificate ale acestuia;
9.) asigură pregătirea tânărului pentru viaţa adultă şi pentru viaţa independentă;
10.) asigură designul universal şi adaptarea rezonabilă pentru toate serviciile şi
programele pe care le desfăşoară;
11.) asigură colectarea şi transmiterea datelor statistice conform indicatorilor
solicitaţi de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi şi alte instituţii cu activităţi
în domeniu;
12.) identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi personali
profesionişti, în condiţiile legii; încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea
continuă de asistenţi personali profesionişti atestaţi; evaluează şi monitorizează activitatea
acestora;
e.) în domeniul protecţiei persoanelor vârstnice şi a altor persoane adulte aflate în
situaţii de dificultate:
1.) completează evaluarea situaţiei socioeconomice a persoanei adulte aflate în
nevoie, a nevoilor şi resurselor acesteia. Asigură furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în
vederea refacerii şi dezvoltării capacităţilor individuale şi ale celor familiale necesare pentru a
depăşi cu forţe proprii situaţiile de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul
individualizat privind măsurile de asistenţă socială;
2.) acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la
exprimarea liberă a opiniei;
3.) depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate
în nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii acesteia;
4.) verifică şi reevaluează trimestrial şi ori de câte ori este cazul modul de îngrijire
a persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit o măsură de asistenţă socială într-o instituţie,
în vederea menţinerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;
5.) asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei
adulte aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea şi asigurarea funcţionării în structura proprie a
unor centre specializate;
6.) depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform
planului individualizat privind măsurile de asistenţă socială;
7.) asigură organizarea, administrarea şi finanţarea serviciilor sociale destinate
persoanelor vârstnice, precum şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, în
condiţiile legii;
8.) elaborează şi implementează pe baza rezultatelor evaluării planul
individualizat de asistență și îngrijire pentru persoanele vârstnice instituţionalizate în cadrul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
f.) în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului:
1.) facilitează accesul la servicii sociale pentru persoanele definite de lege ca
potenţiali beneficiari, fără discriminare de sex, vârstă, religie, apartenenţă etnică sau naţionalitate
şi stabileşte criterii obiective de eligibilitate şi admitere, în funcţie de tipurile de servicii sociale
furnizate şi de resursele disponibile şi dispune de proceduri şi regulamente interne ce respectă şi
sprijină drepturile beneficiarilor în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, precum şi
participarea egală a acestora în procesul de furnizare a serviciilor sociale;
2.) întocmeşte raportul de evaluare iniţială/detaliată, după caz, a copilului şi
familiei acestuia şi propune stabilirea unei măsuri de protecţie specială, pentru cazurile care intră
în atenţia Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;

3.) realizează, după caz, atât evaluarea iniţială şi/sau detaliată a nevoilor copiilor
şi familiei acestora, cât şi evaluarea complexă a cazului, pentru cazurile care intră în atenţia
instituţiei;
4.) elaborează şi implementează planul individualizat de protecţie pe baza
rezultatelor evaluării detaliate;
5.) implică copiii şi familiile acestora, în funcție de particularitățile de vârstă,
individuale și a interesului personal, în procesul de elaborare şi implementare a planului
individualizat de protecţie/planului de intervenție specifică, asigurându-se că beneficiarii au
responsabilităţi şi îndatoriri pe care le cunosc şi pe care trebuie să le respecte, încheind în acest
sens contracte de acordare a serviciilor sociale cu familiile/reprezentanții legali interesați;
6.) monitorizează trimestrial activităţile de aplicare a hotărârilor de instituire a
măsurilor de protecţie specială a copilului;
7.) identifică şi evaluează, la cerere, familiile sau persoanele care pot lua copii în
plasament;
8.) evaluează garanţiile morale şi condiţiile materiale pe care trebuie să le
îndeplinească familiile sau persoanele care pot deveni tutori şi care pot primi un copil în îngrijire
dacă Direcţia Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba sesizează instanța de
tutelă în acest sens;
9.) susţine în faţa Comisiei pentru Protecţia Copilului/instanţei judecătoreşti
competente propunerea privind instituirea/modificarea/revocarea unei măsuri de protecţie
specială;
10.) monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii, pe
toată durata acestei măsuri;
11.) identifică, evaluează şi pregăteşte, la cerere, persoane care pot deveni
asistenţi maternali profesionişti, în condiţiile legii; încheie contracte individuale de muncă şi
asigură formarea continuă de asistenţi maternali profesionişti atestaţi; evaluează şi monitorizează
activitatea acestora;
12.) acordă,în colaborare cu Serviciul Public de Asistență Socială/persoană cu
atribuții de asistență socială din cadrul Unității Administrativ Teritoriale de la domiciliul
familiei, asistenţă şi sprijin pentru menținerea relațiilorpărinţilor copilului separat de familie, în
vederea reintegrării în mediul său familial, în conformitate cu planul de servicii;
13.) asigură, în colaborare cu Serviciul Public de Asistență Socială/persoană cu
atribuții de asistență socială din cadrul Unității Administrativ Teritoriale, măsurile necesare
pentru realizarea activităţilor de prevenire şi combatere a violenţei în familie, precum şi pentru
acordarea serviciilor destinate victimelor violenţei în familie şi agresorilor familiali;
14.) reevaluează trimestial sau ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat
la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială şi propune, după caz, menţinerea, modificarea
sau încetarea acestora;
15.) îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei interne
pentru copiii aflaţi în evidenţa sa;
16.) evaluează, pe baza solicitării, persoana sau familiile care doresc să adopte
copii; evaluează condiţiile materiale şi garanţiile morale pe care acestea le prezintă şi eliberează
atestatul de familie sau de persoană aptă să adopte copii;
17.) susţine, în faţa instanţei competente, cererea de deschidere a procedurii
adopţiei interne;
18.) susţine, în faţa instanţei competente, cererea de încredinţare în vederea
adopţiei copilului de către familia identificată ca potenţial adoptatoare;
19.) susţine, în faţa instanţei competente, cererea de încuviinţare a adopţiei
copilului de către familia căreia i-a fost încredinţat în vederea adopţiei;
20.) monitorizează evoluţia copiilor adoptaţi, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi
părinţii lor adoptivi timp de doi ani după încuviințarea adopției;
21.) sprijină părinţii adoptivi ai copilului, la cererea acestora, în îndeplinirea
obligaţiei de a-l informa pe acesta că este adoptat, de îndată ce vârsta şi gradul de maturitate ale
copilului o permit;
22.) intervine, la sesizare, alături de poliție și autoritățile locale în cazurile de
abuz/neglijare/exploatare și violenţă,evaluează situaţia de risc pentru părţile implicate şi propune
soluţii sau îndrumă părţile către servicii de specialitate;

23.) dezvoltă activităţi de informare şi promovare a serviciilor oferite în interesul
superior al copiilor expuşi la abuz, neglijare şi exploatare, inclusiv violenţa în familie;
24.) monitorizeazã, statistic, cazurile de violență în familie, aflate în evidența
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba și a celor comunicate de cãtre
Serviciile Publice de Asistență Socială;
25.) realizează la nivel judeţean, baza de date privind copiii aflaţi în sistemul de
protecţie specială, copiii şi familiile aflate în situaţie de risc şi raportează trimestrial aceste date
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie;
26.) asigură organizarea, administrarea şi finanţarea serviciilor sociale destinate
prevenirii separării copilului de familie şi a celor destinate copilului lipsit temporar sau definitiv
de părinţii săi, în condiţiile legii;
27.) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege;
g.) în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice:
1.) desfășoară activităţi de prevenire şi combatere a violenţei în familie, precum şi
pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenţei în familie şi agresorilor familiali;
2.) monitorizează măsurile necesare pentru realizarea activităţilor de prevenire şi
combatere a violenţei domestice, precum şi pentru acordarea serviciilor destinate victimelor
violenţei domestice şi agresorilor familiali;
3.) dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi
reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor destinate
prevenirii şi combaterii violenţei domestice;
4.) fundamentează şi propune Consiliului Judeţean Alba, înfiinţarea, finanţarea,
respectiv cofinanţarea instituţiilor publice care oferă servicii destinate prevenirii şi combaterii
violenţei domestice;
5.) sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil
persoanelor victime ale violenţei domestice, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute
de actele normative în vigoare;
6.) monitorizează cazurile de violenţă domestică din județul Alba;
7.) identifică situaţii de risc pentru părţile implicate în situaţii de violenţă
domestică şi îndrumă părţile către servicii de specialitate/mediere;
8.) realizează la nivelul judeţului Alba, baza de date privind cazurile de violenţă
domestică şi raportează trimestrial aceste date către Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse
între Femei şi Bărbaţi.
h.) în relaţia cu furnizorii de servicii sociale:
1.) asigură, la cerere, coordonarea metodologică a serviciilor sociale pentru copii
şi adulţi în vederea respectării standardelor minime obligatorii;
2.) desemnează managerii de caz pentru cazurile sociale înregistrate conform
standardelor minime de calitate în domeniul managementului de caz;
3.) asigură asistenţă de specialitate, la cerere şi în limita resurselor disponibile, în
vederea obţinerii acreditării serviciilor conform legii;
4.) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin
hotărâri ale Consiliului Judeţean Alba;
5.) monitorizează serviciile sociale acordate de către furnizorii privați aflați în
relații contractuale cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
i.) alte atribuţii
1.) coordonează metodologic şi sprijină, la cerere, activitatea autorităţilor
administraţiei publice locale din judeţul Alba în domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi
a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, prevenirii
şi combaterii violenţei în familie;
2.) coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de
părinţii săi, precum şi cea de admitere a adultului în instituţii sau servicii, desfăşurate la nivelul
serviciilor publice de asistenţă socială;
3.) acordă, la cerere, asistenţa tehnică necesară pentru crearea şi formarea
structurilor comunitare consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistenţă socială şi
protecţia copilului;
4.) colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în
domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi a drepturilor copilului, prevenirii şi combaterii

violenţei domestice sau cu operatori economici prin încheierea de convenţii de colaborare cu
aceştia;
5.) dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţiile neguvernamentale şi cu
alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale şi a
serviciilor destinate protecţiei copiilor, persoanelor adulte cu handicap și a persoanelor
vârstniceîn funcţie de nevoile acestora;
6.) colaborează pe bază de protocoale sau convenţii cu celelalte direcţii generale
de asistenţă socială şi protecţia copilului, precum şi cu alte instituţii publice din unitatea
administrativ-teritorială, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, conform legii;
7.) asigură, la cerere, consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea
serviciilor şi măsurilor asistenţă socială şi protecţia copilului şi a persoanelor adulte cu
dizabilităţi;
8.) colaborează cu alte instituţii furnizoare de servicii sociale, medicale și/sau de
învățământ pentru a facilita accesul la serviciile de specialitate oferite de acestea;
9.) fundamentează şi propune Consiliului Judeţean Alba, înfiinţarea, finanţarea,
respectiv cofinanţarea serviciilor pentru protecţia copilului, persoanei adulte cu sau fără
dizabilităţi și a persoanelor vârstnice;
10.) organizează şi realizează activităţi specifice contractării serviciilor sociale
acordate de furnizori publici şi privaţi conform prevederilor hotărârilor adoptate în acest sens de
Consiliul Judeţean Alba; Furnizorii privați și unitățile furnizoare de servicii sociale pentru care
se contractează servicii sunt enumerați în anexa nr. 1 a prezentului regulament și va fi actualizată
ori de câte ori se impune. Categoriile de servicii sociale care urmează să se supună contractării se
vor aproba calitativ și cantitativ de către Consiliul Județean Alba;
11.) prezintă anual sau la solicitarea Consiliului Judeţean Alba rapoarte de
activitate;
12.) asigură acordarea şi plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu
handicap;
13.) sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil
persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, victimelor violenţei
domestice şi oricăror persoane aflate în nevoie, precum şi familiilor acestora, în vederea
exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;
14.) acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia
instituţionalizată a copiilor şi a persoanelor cu dizabilităţi;
15.) organizează activitatea de selectare şi angajare a personalului din aparatul
propriu, a unităților furnizoare de servicii sociale și a serviciilor din structura sa, de evaluare
periodică şi de formare continuă a acestuia;
16.) asigură serviciile administrative şi de secretariat ale Comisiei pentru Protecţia
Copilului Alba, respectiv ale Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Alba;
17.) realizează şi actualizează periodic baza de date privind copiii aflaţi în
sistemul de protecţie specială din judeţul Alba şi raportează lunar date statistice referitoare la
copiii instituţionalizaţi, în judeţul Alba, către Ministerul Muncii și Justiției Sociale;
18.) realizează şi actualizează periodic, la nivelul judeţului Alba, baza de date
privind persoanele adulte cu handicap şi raportează statistic aceste date Ministerului Muncii și
Justiției Sociale;
19.) acordă, la cerere, sprijin autorităţilor publice locale de la nivelul comunelor,
oraşelor şi municipiilor de pe raza teritorială a judeţului Alba, în scopul planificării, dezvoltării şi
organizării serviciilor sociale de interes local;
20.) sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea
prevederilor Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu
modificările ulterioare;
21.) încheie convenţii de colaborare cu alte instituţii de drept public sau privat în
vederea dezvoltării unor structuri de economie socială în care să se desfăşoare activităţi de
producţie cu caracter educativ/terapeutic. Aceste structuri pot fi dezvoltate în cadrul unităților
furnizoare de servicii sociale pentru copii sau adulţi cu sau fără handicap şi vor avea ca
obiective: formarea deprinderilor de viaţă independentă, asigurarea incluziunii sociale şi crearea
posibilităţilor de formare a personalităţii individuale pentru o mai uşoară integrare în viaţa socioeconomică;

22.) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin
hotărâri ale Consiliului Judeţean Alba.
Capitolul IV
Conducerea și structura organizatorică a
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba
Secțiunea I
Conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba
Art. 12. (1) Conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Alba se asigură de directorul general şi de colegiul director.
(2) Directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba este ajutat de directori generali adjuncţi.
(3) Directorul general şi directorii generali adjuncţi au calitatea de funcţionar
public.
Art. 13. (1) Funcţiile de director general şi director general adjunct se ocupă în condiţiile
legii.
(2) Candidaţii pentru ocuparea posturilor de general sau, după caz, director
general adjunct trebuie să aibă o vechime în specialitate de cel puţin 3 ani şi să fie absolvenţi de
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în unul dintre următoarele domenii, după caz:
asistenţă socială sau sociologie; psihologie sau ştiinţe ale educaţiei; drept; ştiinţe administrative;
sănătate; economie sau management, finanţe, contabilitate.
(3) Pot participa la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de director
director general sau, după caz, director director general adjunct şi absolvenţi cu diplomă de
licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în alte domenii decât cele prevăzute la alin.
2, cu condiţia să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei
publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
(4) Concursul pentru ocuparea funcţiei publice de general sau, după caz, director
general adjunct se organizează de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, potrivit
dispoziţiilor H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea
carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Comisia de concurs se numeşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale
a Funcţionarilor Publici, fiind constituită din:
a.) secretarul judeţului Alba;
b.) un reprezentant al Consiliului Judeţean Alba care are calitatea de funcţionar public;
c.) un reprezentant al Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale sau, după caz, al Autorităţii
Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, al Autorităţii Naţionale pentru
Persoanele cu Dizabilităţi, al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi
Bărbaţi;
d.) 2 reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
Secțiunea II
Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba
Art. 14. (1) Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba este compus din secretarul judeţului Alba, directorul general, directorii generali
adjuncţi, personalul de conducere din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba, precum şi 3 şefi ai compartimentelor/serviciilor de specialitate din cadrul
aparatului de specialitate al preşedintelui Consiliului Judeţean Albaîn domeniile educaţie, spaţiu
locativ, autoritate tutelară.
(2) Componența se aprobă și se modifică prin hotărâre adoptată de Consiliul
Județean Alba.
(3) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Colegiul Director al Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba se stabilesc prin regulamentul de
organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
(4) Preşedintele colegiului director este secretarul judeţului Alba.

(5) În situaţia în care preşedintele colegiului director nu îşi poate exercita
atribuţiile, acestea sunt exercitate de către directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba sau, după caz, de către directorul general adjunct al Direcţiei
generale, numit prin dispoziţie a directorului general.
Art. 15. (1) Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba se întruneşte în şedinţă ordinară trimestrial, la convocarea directorului general,
precum şi în şedinţă extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea directorului general, a
preşedintelui colegiului director sau a unuia dintre directorii generali adjuncţi.
(2) La şedinţele colegiului director pot participa, fără drept de vot, preşedintele
și vicepreședinții Consiliului Judeţean Alba, consilierii județeni în funcție, membrii Comisiei
pentru Protecţia Copilului Alba, membrii Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu
Handicap Alba, precum şi alte persoane invitate de președintele Colegiul Director al Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba sau de directorul general al Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
(3) Şedinţele colegiului director se desfăşoară în prezenţa preşedintelui şi a cel
puţin două treimi din numărul membrilor săi.
Art. 16. (1) Atribuţiile Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba sunt următoarele:
a.) analizează activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Alba;
b.) propune directorului general măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţilor
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
c.) avizează proiectul bugetului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
d.) avizează proiectul strategiei şi rapoartelor elaborate de directorul general al Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. Avizul este consultativ;
e.) propune Consiliului Judeţean Alba modificarea structurii organizatorice şi a
regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba, în vederea îmbunătăţirii activităţii acesteia;
f.) propune Consiliului Judeţean Alba rectificarea bugetului Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, în vederea îmbunătăţirii activităţii acesteia;
g.) propune Consiliului Judeţean Alba înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, altele decât bunurile imobile,
prin licitaţie publică organizată în condiţiile legii;
h.) propune Consiliului Judeţean Alba concesionarea sau închirierea de bunuri ori servicii
de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, în condiţiile legii;
i.) propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit legii, statul de funcţii, cu încadrarea
în resursele financiare alocate de Consiliul Judeţean Alba, în condiţiile legii.
(2) Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege sau prin hotărâre a Consiliului
Judeţean Alba.
Art. 17. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin Colegiul Director al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din
totalul membrilor săi.
Secțiunea III
Directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba
Art. 18. (1) Directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba asigură conducerea generală şi răspunde de buna funcţionare a instituţiei, în
îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin.
(2) Directorul general reprezintă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi
juridice din ţară şi străinătate, precum şi în justiţie.
(3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin directorul general al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba emite dispoziţii.

Art. 19. Numirea, eliberarea din funcţie şi sancţionarea disciplinară a directorului general
al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba se fac cu respectarea
prevederilor legislaţiei aplicabile funcţiei publice.
Art. 20. Directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba îndeplineşte, în condiţiile legii,următoarele atribuţii principale:
a.) exercită atribuţiile ce revin Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba în calitate de persoană juridică;
b.) exercită funcţia de ordonator terţiar de credite;
c.) întocmeşte proiectul bugetului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, pe care le supune avizării
Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi
aprobării Consiliului Judeţean Alba;
d.) coordonează procesul de elaborare şi supune aprobării Consiliului Judeţean Alba
proiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, precum şi al planului anual de acţiune,
având avizul consultativ al Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba;
e.) coordonează elaborarea rapoartelor generale privind activitatea de asistenţă socială,
stadiul implementării strategiilor prevăzute la lit. d şi propunerile de măsuri pentru îmbunătăţirea
acestei activităţi, pe care le prezintă spre avizare Colegiului Director al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi apoi Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba;
f.) elaborează statul de personal al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba;
g.) numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba, potrivit legii;
h.) elaborează şi propune spre aprobare Consiliului Judeţean Alba statul de funcţii al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, având avizul Colegiului
Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
i.) controlează activitatea personalului din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Alba şi aplică sancţiuni disciplinare, în conformitate cu prevederile legale
în vigoare;
j.) este vicepreşedintele comisiei pentru protecţia copilului şi reprezintă Direcţia Generală
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba în relaţiile cu aceasta;
k.) asigură executarea hotărârilor Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba;
l.) încheie, în condiţiile legii, contracte şi convenţii de parteneriat, contracte de finanţare,
contracte de subvenţionare pentru înfiinţarea, administrarea, finanţarea şi cofinanţarea serviciilor
sociale specializate pentru copii/ copii şi tineri/copii/tineri cu dizabilităţi/persoane adulte cu
dizabilităţi/persoane vârstnice;
m.) avizează programele cuprinzând obiectivele de evaluare/reevaluare a activităţii
compartimentelor şi serviciilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Alba;
n.) întocmeşte fişa postului pentru directorii generali adjuncţi şi aprobă fișa postului
pentru restul personalului din structurile direct subordonate.
Art. 21. Directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite prin hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba.
Art. 22. În absenţa directorului general atribuţiile acestuia se exercită de unul dintre
directorii generali adjuncţi, desemnat prin dispoziţie a directorului general.
Secțiunea IV
Structura organizatorică a Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba
Art. 23. Structura organizatorică, numărul de personal şi bugetul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba se aprobă prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba,
astfel încât funcţionarea acesteia să asigure îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii.
a.) Structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba este următoarea:
1.) Compartimentul Audit
2.) Biroul adopţii şi postadopţii

3.) Serviciul juridic şi contencios
3.1.) Compartimentul Secretariatul Comisiei pentru protecţia copilului
Alba
4.) Serviciul resurse umane şi gestiunea funcţiei publice
5.) Biroul sănătatea, securitatea muncii și PSI
6.) Serviciul monitorizare, analiză statistică, strategii, programe, proiecte şi ONG
6.1.) Compartimentul coordonare autorităţi publice locale
6.2.) Compartimentul relaţii publice
7.) Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap
7.1.) Compartimentul - Secretariatul Comisiei de evaluare complexă a
persoanelor adulte cu handicap Alba
8.) Serviciul de evaluare complexă pentru copii
9.) Serviciul de intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație, repatrieri,
violența domestică și prevenirea marginalizării sociale
10.) Serviciul management de caz pentru copii și managementul calității
serviciilor de tip familial
10.1.) Compartimentul asistență maternală
11.) Serviciul management de caz pentru copii și managementul calității
serviciilor de tip rezidențial
12.) Serviciul management de caz pentru persoanele adulte cu dizabilități și
monitorizare servicii sociale
12.1.) Compartimentul asistenți personali profesioniști
13.) Biroul intervenție în regim de urgență domeniul asistenței sociale
14.) Biroul evidență și plată beneficii de asistenţă socială
15.) Serviciul financiar – contabil
16.) Serviciul Achiziţii, patrimoniu, tehnic şi administrativ
16.1.) Compartimentul achiziţii și contractare servicii sociale
17.) Serviciul întreținere și deservire
b.) Unităţile componente de tip rezidenţial / familial:
1.) Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Abrud
2.) Casa de tip familial nr. 15 Abrud
3.) Casa de tip familial nr. 2 Abrud
4.) Casa de tip familial nr. 3 Abrud
5.) Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilităținr. 15 Abrud
6.) Casa de tip familial nr. 6 Cîmpeni
7.) Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilităținr. 14 Abrud
8.) Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 6 Abrud
9.) Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 7 Abrud
10.) Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilităținr. 8 Abrud
11.) Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Baia de
Arieş
12.) Centrul de tranzit Alba Iulia
13.) Centrul de primire în regim de urgenţă „Pinocchio”Alba Iulia.
14.) Casa de tip familial nr. 9 Alba Iulia
15.) Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 16 Alba Iulia
16.) Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Arnsberg” Alba Iulia
17.) Centrul de plasament Blaj
18.) Casa de tip familial în comunitate Blaj
19.) Centrul de plasament de tip familial Mănărade
20.) Casa de tip familial nr. 4 Blaj
21.) Casa de tip familial nr. 8 Sîncrai
22.) Casa de tip familial nr. 1 Aiud
23.) Casa de tip familial pentru copii cu dizabilităţi Sîncrai
24.) Casa de tip familial nr. 5 Aiud
25.) Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 17 Sîncrai
26.) Casa de tip familial „Speranţa Copiilor” Cugir
27.) Centru maternal pentru 6 cupluri mamă-copil „Speranţa” Alba Iulia

28.) Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică pentru persoane adulte cu
dizabilități Galda de Jos
29.) Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilităținr. 10 Cricău
30.) Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Gîrbova
31.) Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilităținr. 13 Gîrbova
32.) Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 3 Gîrbova
Secțiunea V
Directorii generali adjuncți ai Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba
Art. 24. Directorul general adjunct care coordonează activitatea de protecţie a
drepturilor copilului îndeplineşte următoarele atribuţii:
a.) organizează, coordonează şi răspunde de activitatea:
 Serviciului de evaluare complexă pentru copii
 Serviciul de intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație, repatrieri,
violența domestică și prevenirea marginalizării sociale
 Serviciului management de caz pentru copii și managementul calității
serviciilor de tip familial
 Compartimentului Asistență maternală
 Serviciului management de caz pentru copii și managementul calității
serviciilor de tip rezidenţial
 Biroului intervenție în regim de urgență în domeniul asistenței sociale
 Centrului de tranzit Alba Iulia
 Centrului de primire în regim de urgență „Pinochio” Alba Iulia
 Casei de tip familial nr. 9 Alba Iulia
 Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 16 Alba Iulia
 Centrului de zi pentru copii cu dizabilități „Arnsberg” Alba Iulia
 Centrului de plasament Blaj,
 Casei de tip familial în comunitate Blaj
 Centrului de plasament de tip familial Mănărade
 Casei de tip familial nr. 4 Blaj
 Casei de tip familial nr. 8 Sîncrai
 Casei de tip familial nr. 1 Aiud
 Casei de tip familial pentru copii cu dizabilităţi Sîncrai
 Casei de tip familial nr. 5 Aiud
 Casa de tip familial „Speranţa Copiilor” Cugir
 Centrului Maternal pentru 6 cupluri mamă-copil „Speranţa” Alba Iulia
b.) propune directorului general programe şi proiecte privind eficientizarea serviciilor
oferite beneficiarilor, în conformitate cu obiectivele strategiei naţionale şi judeţene în domeniul
protecţiei drepturilor copilului;
c.) stabilește și urmărește măsurile privind aplicarea standardelor de calitate pentru
serviciile sociale destinate protecţiei copilului aflat în dificultate în unitățile proprii și la
furnizorii privați cu care direcția are contracte de furnizare de servicii sociale;
d.) verifică și avizează rapoartele întocmite de managerii de caz;
e.) verifică și avizează transmiterea dosarelor la schimbarea managerilor de caz;
f.) întocmește planul de reevaluare a dosarelor copiilor cu măsuri de protecție specială;
g.) organizează activitatea Comisiei interne de reevaluare a cazurilor pentru care este
dispusă o măsură de protecție specială. Comisia internă va reevalua cazurile alternativ cu
Comisia pentru Protecție a Copilului o dată la trei luni;
h.) coordonează și avizează actualizarea anuală a procedurilor de lucru pentru
compartimentele din subordine;
i.) elaborează componentele de strategie specifică activităţii structurilor pe care le
coordonează;
j.) elaborează strategii de acţiune în domeniu şi răspunde de acestea, prin cunoaşterea
realităţii concrete, precum şi a unor indicatori sociali cantitativi privind asistenţa socială în
domeniu protecţiei copilului;

k.) urmăreşte implementarea de măsuri şi metode moderne de conducere şi de organizare
a muncii, în vederea creşterii calităţii activităţii;
l.) urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor eliberate de Comisia pentru Protecţia
Copilului Alba şi a sentinţelor civile eliberate de Tribunalul Alba privind instituirea măsurilor de
protecţie specială;
m.) propune desemnarea managerilor de caz pentru toţi copiii pentru care Comisia pentru
Protecţia Copilului Alba sau Tribunalul a instituit o măsură de protecţie specială şi pentru toţi
copiii pentru care Comisia pentru Protecţia Copilului Alba a stabilit încadrarea acestora într-un
grad de handicap;
n.) desemnează managerii de caz care să coordoneze metodologic activitatea
responsabililor de caz prevenire de la nivelul fiecărui Serviciu Public de Asistență
Socială/primărie din judeţul Alba;
o.) elaborează, împreună cu Serviciul resurse umane şi gestiunea funcţiei publice, fişa
postului pentru şefii de servicii şi birouri, respectiv coordonatorii de compartimente, din cadrul
structurilor coordonate și avizează fișele posturilor pentru tot personalul de execuție din cadrul
serviciilor pe care le are în subordine;
p.) coordonează activitatea de evaluare pentru structurile din subordine şi propune măsuri
pentru îmbunătăţirea activităţii;
q.) propune programe de formare profesională pentru categoriile de personal din
structurile pe care le coordonează;
r.) pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice colaborează cu toate structurile specializate
din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
s.) coordonează modul de elaborarea capitolelor care privesc descrierea serviciilor sociale
destinate copilului și familiei și modalitățile de monitorizare a acestora din caietele de sarcini
pentru contractarea serviciilor sociale;
ș.) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin fişa postului de către directorul general.
Art. 25. Directorul general adjunct care coordonează activitatea de protecţie a drepturilor
copilului se subordonează directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Alba.
Art. 26. Directorul general adjunct care coordonează activităţile în domeniul
protecţiei persoanei adulte îndeplineşte următoarele atribuţii:
a.) organizează, coordonează şi răspunde de activitatea:
 Serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap
 Compartimentului Secretariatul comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu
handicap
 Serviciului management de caz pentru persoanele adulte cu dizabilități și
monitorizare servicii sociale
 Compartimentului asistenți personali profesioniști
 Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Abrud
 Casei de tip familial nr. 2 Abrud
 Casei de tip familial nr. 3 Abrud
 Locuinţei protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 15 Abrud
 Casei de tip familial nr. 6 Cîmpeni
 Locuinţei protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 14 Abrud
 Locuinţei protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 6 Abrud
 Locuinţei protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 7 Abrud
 Locuinţei protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 8 Abrud
 Centrului de Îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Baia de
Arieş
 Locuinței protejate pentru persoane cu handicap nr. 17 Sîncrai
 Centrului de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică pentru persoane adulte cu
dizabilități Galda de Jos
 Locuinţei protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 10 Cricău
 Centrului de Îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Gîrbova
 Locuinței protejată pentru persoane adulte cu dizabilităținr. 13 Gîrbova
 Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 3 Gîrbova
b.) elaborează strategii de acţiune în domeniu şi răspunde de acestea, prin cunoașterea
realităţii concrete, precum şi a unor indicatori sociali cantitativi privind asistenţa socială;

c.) elaborează strategii de acţiune în domeniu şi răspunde de acestea, prin cunoașterea
realităţii concrete, precum şi a unor indicatori sociali cantitativi privind asistenţa socială;
d.) stabilește și urmărește măsurile privind aplicarea standardelor de calitate pentru
serviciile sociale destinate protecţiei adulților aflați în dificultate în unitățile proprii și la
furnizorii privați cu care direcția are contracte de furnizare de servicii sociale;
e.) urmăreşte implementarea de măsuri şi metode moderne de conducere şi de organizare
a muncii, în vederea creşterii calităţii activităţii;
f.) analizează şi prezintă periodic un raport privind activitatea serviciilor din subordine şi
ia măsuri operative pentru îmbunătăţirea acesteia;
g.) asigură respectarea prevederilor legale cu privire la activitatea organismelor private
autorizate în domeniul protecţiei persoanei adulte;
h.) coordonează acţiunile autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ în domeniul
protecţiei persoanei adulte şi sprijină activitatea de punere în aplicarea a Strategiei
Guvernamentale şi Judeţene în acest domeniu;
i.) asigură executarea hotărârilor eliberate de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte
cu Handicap Alba;
j.) elaborează, împreună cu Serviciul resurse umane fişa postului pentru şefii de servicii şi
birouri, respectiv coordonatorii de compartimente, din cadrul structurilor coordonate și avizează
fișa postului pentru personalul de execuție din structurile pe care le are în coordonare;
k.) elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea de protecţie a persoanei
adulte;
l.) răspunde de implementarea strategiilor în domeniul reformei protecţiei persoanei
adulte;
m.) propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de sprijin şi asistenţă pentru situaţiile
ce pun în pericol securitatea persoanei adulte pe care le prezintă spre aprobare Colegiului
Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
n.) coordonează elaborarea capitolelor care privesc descrierea serviciilor sociale destinate
adulților și modalitățile de monitorizare a acestora din caietele de sarcini pentru contractarea
serviciilor sociale;
o.) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin fişa postului de către directorul general.
Art. 27. Directorul general adjunct în domeniul managementului resurselor umane
şi administraţie publică, îndeplineşte următoarele atribuţii:
a.) organizează, coordonează şi răspunde de activitatea:
 Serviciului juridic şi contencios
 Serviciului resurse umane şi gestiunea funcţiei publice
 Serviciului monitorizare, analiză statistică, strategii, programe, proiecte şi ONG
 Biroului sănătatea, securitatea muncii și PSI
b.) asigură managementul resurselor umane la nivelul întregii direcții, în limita fondurilor
aprobate în buget cu această destinație;
c.) coordonează activitatea de elaborare proiecte/programe pentru serviciile sociale din
judeţ în conformitate cu obiectivele strategiei judeţene în domeniul asistenţei sociale;
d.) asigură corelarea strategiei judeţene în domeniul asistenţei sociale cu resursele umane
şi financiare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
e.) propune actualizarea acesteia în funcţie de evoluţia indicatorilor socio-economici ai
judeţului Alba;
f.) organizează şi urmăreşte activitatea de elaborare a fişei postului pentru toţi angajaţii
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba împreună cu ceilalți directori;
g.) organizează activitatea de elaborare a instrumentelor de evaluare profesională a
personalului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba în funcţie de
specificul profesiilor şi a atribuţiilor din fişa postului;
h.) coordonează activitatea de monitorizarea a serviciilor sociale contractate de Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba cu furnizori privați de servicii sociale;
i.) coordonează activitățile metodologice desfășurate de către Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Alba cu Serviciile Publice de Asistență Socială din județ
și cu Consiliile comunitare consultative din cadrul acestora;
j.) coordonează activitățile de completare a bazei de date în cadrul serviciilor de
monitorizare a serviciilor sociale;

k.) organizează activitatea de evaluare a performanțelor individuale ale personalului
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
l.) propune organizarea de programe de formare profesională pentru toate categoriile de
personal din structurile Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
m.) pentru îndeplinirea atribuţiilor colaborează cu toate structurile specializate din cadrul
direcţiei;
n.) coordonează asistenţa juridică acordată serviciilor din cadrul Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
o.) participă în echipa de negociere a contractului colectiv de muncă;
p.) coordonează elaborarea capitolelor care privesc structura orientativă și atribuțiile
personalului care lucrează în serviciile sociale și modalitățile de monitorizare a acestora din
caietele de sarcini pentru contractarea serviciilor sociale;
q.) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin fişa postului de către directorul general.
Art. 28. Directorul general adjunct (economic) îndeplineşte următoarele atribuţii:
a.) organizează, coordonează şi răspunde de activitatea:
 Serviciului financiar contabil
 Biroului evidență și plată beneficii de asistență social
 Serviciului achiziţii, patrimoniu, tehnic şi administrative
 Serviciului întreținere și deservire;
b.) elaborează, împreună cu directorii generali adjuncţi, studii de specialitate pentru
eficientizarea costurilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba
referitoare la unităţile funcţionale ale acesteia;
c.) analizează împreună cu directorii generali adjuncţi costurile proiectelor de dezvoltare
instituţionale pe noi servicii şi structuri;
d.) întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli a Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
e.) răspunde de angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor
bugetare repartizate şi aprobate potrivit legii;
f.) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termenele
stabilite de lege a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului şi execuţiei bugetare;
g.) răspunde de angajarea şi utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni
financiare;
h.) întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba;
i.) elaborează, împreună cu Serviciul resurse umane și gestiunea funcției publice fişa
postului pentru şefii de servicii, respectiv coordonatorii de compartimente, din cadrul structurilor
coordonate;
j.) urmăreşte modul de administrare a patrimoniului Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba;
k.) urmăreşte respectarea atribuţiilor ce revin salariaţilor din structurile subordonate şi
propune sancţiuni disciplinare pentru aceştia;
l.) propune şi iniţiază programe de formare profesională pentru categoriile de personal din
structurile subordonate;
m.) pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice colaborează cu toate structurile specializate
din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
n.) participă în echipa de negociere a contractului colectiv de muncă;
o.) întocmește și asigură implementarea în cadrul compartimentului a Procedurilor
operaționale în conformitate cu Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern
managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;
p.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea
sistemului de Control intern managerial în cadrul compartimentului;
q.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul compartimentului în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
r.) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin fişa postului de către directorul general.

Capitolul V
Atribuţiile componentelor funcţionale din structura Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba
Art. 29. Compartiment Audit, îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
a.) elaborează normele metodologice specifice Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba şi le supune spre avizare Consiliului Judeţean Alba;
b.) elaborează proiectul planului anual de audit public intern şi-l supune spre aprobare
directorului general;
c.) efectuează activităţi de audit public intern în baza planului anual de audit pentru a
evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate,
regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
d.) informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către directorul general al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba auditate, precum şi despre
consecinţele acestora;
e.) certifică trimestrial şi anual, însoţit de raportul activităţii de audit public intern,
bilanţul contabil şi contul de execuţie bugetară ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba, prin verificarea legalităţii, realităţii şi exactităţii evidenţelor contabile şi
ale actelor financiare şi de gestiune;
f.) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din
activităţile sale de audit;
g.) în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat
directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi
structurii de control intern abilitate;
h.) examinează legalitatea, regularitatea şi conformitatea operaţiunilor, identificarea
erorilor, risipei, gestiunii defectuoase şi fraudelor şi, pe aceste baze, propune măsuri şi soluţii
pentru recuperarea pagubelor şi sancţionarea celor vinovaţi, după caz;
i.) evaluează economicitatea, eficacitatea şi eficienţa cu care sistemele de conducere şi de
execuţie existente în cadrul direcţiei ori la nivelul unui program/proiect finanţat din fonduri
publice utilizează resurse financiare, umane şi materiale pentru îndeplinirea obiectivelor şi
obţinerea rezultatelor stabilite;
j.) identifică slăbiciunile sistemelor de conducere şi de control, precum şi a riscurilor
asociate unor astfel de sisteme, unor programe/proiecte sau unor operaţiuni şi propune măsuri
pentru corectarea acestora şi pentru diminuarea riscurilor, după caz;
k.) efectuează misiuni de audit intern pentru a evalua dacă sistemele de management
financiar şi control sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate,
economicitate, eficienţă şi eficacitate;
l.) efectuează misiuni de audit intern asupra tuturor activităţilor desfăşurate în entitatea
publică cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la administrarea
patrimoniului;
m.) efectuează misiuni de audit intern asupra tuturor sistemelor de control din cadrul
unităţii în scopul de a evalua eficacitatea şi performanţa structurilor funcţionale în
implementarea politicilor, programelor şi acţiunilor în vederea îmbunătăţirii continuue a
acestora;
n.) desfăşoară activitatea pe bază de ordin de serviciu scris, aprobat de către directorul
general şi în care se prevede în mod explicit scopul, obiectivele şi durata auditului;
o.) are acces la toate datele şi informaţiile pe care le consideră relevante pentru scopul şi
obiectivele precizate în ordinul de serviciu, iar personalul de conducere şi de execuţie implicat în
activitatea auditată au obligaţia să ofere documentele solicitate şi tot sprijinul necesar
desfăşurării în bune condiţii a auditului intern;
p.) examinează procedurile de control intern în acord cu obiectivele misiunii, în vederea
identificării tuturor deficienţelor semnificative ale acestora;
q.) întocmește și asigură implementarea în cadrul compartimentului a Procedurilor
operaționale în conformitate cu Ordinul secretarului general al guvernului nr. 400/2015 pentru
aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și
completările ulterioare;

r.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea
sistemului de Control intern managerial în cadrul compartimentului;
s.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul compartimentului în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
ș.) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite prin dispoziţia directorului
general.
Art. 30. Compartimentul audit se subordonează directorului general şi colaborează cu
serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Alba.
Art. 31. Biroul adopţii şi post adopţii îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
a.) face propuneri vizând strategia judeţeană în domeniul adopţiei, referitoare la
obiectivele generale şi operaţionale anuale;
b.) desfăşoară activităţi de informare şi promovare a adopţiei naţionale;
c.) asigură luarea în evidenţă a copiilor al căror plan individualizat de protecţie stabileşte
ca finalitate adopţia internă;
d.) asigură sprijinul necesar şi informarea copiilor aflaţi în evidenţa sa, opinia lor fiind
consemnată şi luată în considerare în raport cu vârsta şi capacitatea lor de înţelegere;
e.) asigură selecţia celei mai potrivite persoane-familii care urmează să parcurgă etapa
potrivirii practice;
f.) oferă persoanei/familiei care îşi exprimă intenţia de a adopta informaţii complete
despre procedura de atestare, pregătire şi despre serviciile de sprijin existente;
g.) oferă persoanei/ familiei care îşi exprimă intenţia de a adopta posibilitatea de a întâlni
persoane/ familii care au adoptat, prin organizări de întâlniri cu grupuri suport;
h.) asigură evaluarea familiei/ persoanei care doreşte să adopte, ţinând cont de interesul
superior al copilului;
i.) oferă informaţii şi asigură sprijinul necesar pentru părinţii copiilor pentru care soluţia
planului individualizat de protecţie este adopţia, precum şi pentru familia extinsă;
j.) asigură informarea părinţilor copilului sau, după caz, al reprezentantului legal al cărui
consimţământ la adopţie este cerut de lege asupra consecinţelor şi efectelor adopţiei, în special
asupra încetării legăturii de rudenie cu copilul;
k.) asigură la cerere consilierea şi informarea persoanei /familiei potenţial adoptatoare cu
privire la etapele adopţiei şi ceea ce implică adopţia, organizând programe de pregătire pentru
aceştia;
l.) asigură, la cerere, servicii de sprijin, consiliere şi informare familiilor adoptatoare,
copiilor adoptaţi şi familiilor biologice;
m.) asigură, în condiţiile legii,urmărirea şi monitorizarea evoluţiei copilului şi a relaţiilor
dintre acesta şi părinţii săi adoptivi pe întreaga perioadă prevăzută de lege, întocmind atât
rapoarte bilunare în urma încredinţării în vederea adopţiei cât şi rapoarte trimestriale post
adopţie;
n.) asigură închiderea cazurilor la sfârşitul perioadei prevăzute de lege;
o.) ţine evidenţa serviciilor de care beneficiază copilul şi/ sau familia adoptatoare;
p.) fundamentează proiectele de dispoziţii ale directorului general precum şi proiectele
hotărârilor pe care Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba le supune
spre aprobare Consiliului Judeţean Alba, în domeniul său de activitate;
q.) întocmeşte proiectele de dispoziţii ale directorului general şi proiectele de hotărâri
promovate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba în domeniul
adopției;
r.) întocmește și asigură implementarea în cadrul compartimentului a Procedurilor
operaționale în conformitate cu Ordinul secretarului general al guvernului nr. 400/2015 pentru
aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și
completările ulterioare;
s.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea
sistemului de Control intern managerial în cadrul compartimentului;
ș.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul compartimentului în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
Art. 32. Biroul adopţii şi post adopţii funcţionează în subordinea directă a directorului
general şi colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba.

Art. 33. Serviciul juridic şi contencios, îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
a.) asigură reprezentarea şi susţinerea intereselor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Alba în fața instanţelor judecătoreşti sau în faţa notarilor publici, la alte
organe cu activitate jurisdicţională, autorităţi, instituţii publice şi alte persoane juridice de drept
public sau privat, în baza delegaţiei dată de către conducerea instituţiei;
b.) promovează acţiuni în justiţie, întocmeşte cereri sau sesizări adresate altor organe cu
activitate jurisdicţională, fixează pretenţii, renunţă la pretenţii, exercită căi de atac în baza
delegaţiei date în aceste scopuri de către directorul general;
c.) îndeplineşte orice alte activităţi necesare apărării intereselor legale ale Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
d.) verifică şi avizează, din punct de vedere juridic, actele întocmite de către
componentele funcționale din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba;
e.) efectuează în mod permanent activitatea de documentare juridică, prin studiul actelor
normative nou apărute, publicate în Monitorul Oficial, a doctrinei juridice şi a jurisprudenţei
Curţii Constituţionale şi instanţelor judecătoreşti, în vederea fundamentării lucrărilor cu caracter
juridic;
f.) colaborează cu personalul celorlalte structuri ale Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba în vederea efectuării unor lucrări de competenţa acestora sau
în vederea obţinerii de date ori informaţii din activitatea lor, necesare întocmirii lucrărilor
juridice;
g.) acordă consultanţă juridică cu privire la organizarea şi desfăşurarea procedurilor de
achiziţii publice de bunuri, servicii şi lucrări;
h.) participă, împreună cu personalul desemnat din cadrul structurilor Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, la şedinţele de mediere privind soluţionarea pe
cale amiabilă, extraprocesuală a unor neînţelegeri apărute în cadrul raporturilor Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba cu terţe peroane fizice sau juridice;
i.) sesizează instanţa judecătorească pentru decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti
a părinţilor care în mod abuziv le exercită asupra copiilor;
j.) asigură părinţilor decăzuţi din drepturile părinteşti precum şi celor care le-a fost limitat
exerciţiul anumitor drepturi, asistenţă specializată pentru creşterea capacităţii acestora de a se
ocupa de copii în vederea redobândirii exerciţiului drepturilor părinteşti;
k.) sesizează instanţa judecătorească privind instituirea măsurilor de protecţie specială,
inclusiv tutela pentru copiii aflaţi în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba;
l.) reprezintă şi susţine interesele copilului care solicită statutul de refugiat şi care este
neînsoţit de către părinţi sau alt reprezentant legal, pe parcursul procedurii de acordare a
statutului de refugiat;
m.) avizează contractele civile şi comerciale care vizează activitatea Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
n.) întocmește și asigură implementarea în cadrul compartimentului a Procedurilor
operaționale în conformitate cu Ordinul secretarului general al guvernului nr. 400/2015 pentru
aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și
completările ulterioare;
o.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea
sistemului de Control intern managerial în cadrul compartimentului;
p.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul compartimentului în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
q.) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către directorul
general.
Art. 34. Compartimentul Secretariatul Comisiei pentru protecţia copilului face parte
din structura Serviciului juridic și contencios și îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
a.) înregistrează cererile de audiere adresate Comisiei pentru protecţia copilului de către
copii şi aduce la cunoştinţa acestora procedurile şi modul de soluţionare a cererii;
b.) asigură întocmirea, în baza propunerilor asistenţilor sociali şi a altor persoane
îndreptăţite, a ordinii de zi a şedinţelor şi o comunica membrilor Comisiei pentru Protecţia
Copilului;

c.) asigură convocarea persoanelor chemate în faţa comisiei, cu respectarea regulilor
procedurale;
d.) asigură consemnarea în procesul-verbal al şedinţei a audierilor şi dezbaterilor ce au
loc în comisie, pe care le înregistrează în registrul special de procese verbale ale căror pagini
sunt numerotate şi poartă ştampila comisiei, precum şi semnătura secretarului comisiei;
e.) asigură redactarea hotărârilor comisiei, precum şi comunicarea acestora, în
conformitate cu regulile procedurale;
f.) înregistrează dosarul fiecărui caz supus dezbaterii în şedinţele comisiei şi transmiterea
acestuia către compartimentul competent al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba;
g.) primeşte şi înregistrează în registrul general de intrare-ieşire al comisiei
corespondenţa acesteia cu celelalte comisii din ţara, cu autorităţi şi instituţii centrale sau locale,
cu familiile, persoanele sau organismele private autorizate sau orice alta corespondentă, în
ordinea primirii acesteia;
h.) păstrează corespondenţa comisiei în dosare constituite potrivit Nomenclatorului
actelor Comisiei pentru protecţia copilului;
i.) urmăreşte constituirea şi reactualizarea periodică a dosarului cu acte normative
aplicabile în domeniul protecţiei copilului;
j.) întocmeşte situaţiile statistice şi rapoarte cu privire la activitatea comisiei;
k.) întocmește și asigură implementarea în cadrul compartimentului a Procedurilor
operaționale în conformitate cu Ordinul secretarului general al guvernului nr. 400/2015 pentru
aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și
completările ulterioare;
l.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea
sistemului de Control intern managerial în cadrul compartimentului;
m.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul compartimentului în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
n.) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către directorul
general.
Art. 35. Serviciul juridic şi contencios se subordonează directorului general adjunct în
domeniul managementului resurselor umane şi administraţie publică şi colaborează cu serviciile
funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Art. 36. Serviciul resurse umane şi gestiunea funcţiei publice îndeplineşte următoarele
atribuţii specifice:
a.) întocmeşte şi actualizează baza de date pentru întregul personal salariat al Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
b.) asigură respectarea prevederilor legale în materie de încheiere, executare, modificare,
suspendare, transfer, delegare, detaşare şi încetare a contractelor individuale de muncă perfectate
cu angajaţii instituţiei;
c.) urmăreşte plata salariilor, a celorlalte drepturi de personal pentru angajaţii Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi a obligaţiilor la bugetul de stat cu
încadrarea în creditele bugetare la capitolul cheltuieli de personal, în respectul prevederilor
legale aplicabile;
d.) întocmeşte statele de plată pentru personalul instituţiei precum şi alte documente
privind plata diferitelor drepturi băneşti aprobate de conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba;
e.) calculează fondul de premiere în cursul anului precum şi premiul anual şi supune spre
aprobare conducerii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba
acordarea premiilor individuale;
f.) întocmeşte documentaţia necesară în vederea emiterii dispoziţiilor privind stabilirea
salariului de bază, indemnizaţiei de conducere, salariul de merit şi a altor drepturi de personal
pentru personalul din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
g.) întocmeşte rapoarte şi chestionare statistice periodice şi colaborează cu reprezentanţa
locală a Institutului Naţional de Statistică şi Studii Economice şi a Direcţiei Generale a
Finanţelor Publice a judeţului Alba, precum şi cu alte instituţii, pentru realizarea şi depunerea
acestora conform reglementărilor legale în vigoare;
h.) realizează alte lucrări în legătură cu eliberarea dreptului de personal (listă de avans
chenzinal, listă privind avans concedii de odihnă, declaraţia privind evidenţa nominală a

asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor socială de stat şi bugetul
asigurărilor de şomaj);
i.) participă la întocmirea organigramei, statului de funcţii ale Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba cu respectarea prevederilor legale în acest domeniu;
j.) organizează resursele umane prin stabilirea volumului de muncă necesar îndeplinirii
obiectivelor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
k.) verifică şi avizează pontajele lunare întocmite de către şefii serviciilor/birourilor/
compartimentelor din cadrul direcţiei, astfel încât aceste să respecte prevederile legislaţiei
muncii;
l.) elaborează în colaborare cu şefii celorlalte compartimente din cadrul instituţiei
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba şi Regulamentul intern;
m.) aduce la cunoştinţa salariaţilor regulamentele şi dispoziţiilor interne;
n.) participă la medierea conflictelor de muncă între salariaţi;
o.) completează şi păstrează în condiţii de siguranţă dosarele profesionale ale salariaţilor;
p.) întocmeşte graficul privind programarea concediilor de odihnă, urmăreşte modul de
efectuare a acestora, ţine evidenţa concediilor suplimentare şi fără plată;
q.) consiliază salariaţii pentru întocmirea dosarelor în vederea obţinerii pensiei pentru
limita de vârstă, pensiei anticipate, pensiei anticipate parţial şi pensiei de invaliditate;
r.) întocmeşte şi actualizează în format electronic, în condiţiile legii, registrul general de
evidenţă a salariaţilor (personal contractual/funcţionari publici) Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba;
s.) întocmeşte şi actualizează statul de personal al angajaţilor Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
ș.) ţine evidenţa concediilor, absenţelor, sancţiunilor aplicate precum şi a prezenţei
personalului la serviciu;
t.) eliberează adeverinţe privind certificarea veniturilor băneşti şi a altor drepturi de
personal la solicitarea celor interesaţi;
ț.) verifică prezenţa la serviciu a personalului pe baza condicii de prezenţă şi avizează
lunar foaia colectivă de prezenţă (pontajul) pentru salariaţii instituţiei;
u.) colaborează cu Comisia de disciplină şi Comisia paritară în soluţionarea cazurilor şi
pune la dispoziţia preşedinţilor celor două comisii toate documentele solicitate;
v.) elaborează proiectul programelor anuale privind perfecţionarea pregătirii profesionale
a tuturor categoriilor de personal din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului;
x.) stabileşte necesităţile de perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului pe
nivele de studii;
y.) elaborează capitolelor care privesc structura orientativă și atribuțiile personalului care
lucrează în serviciile sociale și modalitățile de monitorizare a acestora din caietele de sarcini
pentru contractarea serviciilor sociale;
z.) iniţiază şi dezvoltă sisteme proprii de recrutare, calificare, evaluare şi motivare la
nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, în condiţiile legii;
aa.) stabileşte programe de pregătire profesională pentru toate categoriile de personal
care să asigure formarea iniţială sau continuă, organizată în colaborare cu furnizori de formare
profesională autorizaţi, perfecţionare şi specializare profesională la solicitarea salariaţilor sau la
propunerea conducerii instituţiei; Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Alba
bb.) coordonează activitatea de organizare a concursurilor pentru ocuparea posturilor
vacante de personal contractual şi funcţionari publici din aparatul propriu; înştiinţează Agenţia
Naţională a Funcţionarilor Publici pentru organizarea concursurilor, dă publicităţii posturile
vacante, asigură secretariatul comisiilor de concurs;
cc.) întocmeşte bibliografia în colaborare cu şeful serviciului/biroului/compartimentului
de specialitate pe care le supune avizării directorului general adjunct;
dd.) evaluează nevoia de formare pentru angajaţii direcţiei împreună cu şefii
compartimentelor de specialitate;
ee.) planifică necesarul de resurse umane în concordanţă cu standardele minime
obligatorii pe servicii de specialitate prin estimarea necesarului de angajaţi ca număr şi calităţi;

ff.) asigură evaluarea performanţelor profesionale şi a potenţialului angajaţilor, urmărind
şi motivarea salariaţilor prin mijloace specifice, în condiţiile legii;
gg.) elaborează, în colaborare cu şefii serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul
direcţiei, programe de formare şi perfecţionare profesională şi urmăreşte derularea lor;
hh.) întocmeşte Planul anual de ocupare a funcţiilor publice vacante din cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Alba şi urmăreşte modul de respectare a acestuia;
ii.) elaborează fişa postului împreună cu şefii serviciilor/birourilor/ compartimentelor din
cadrul direcţiei pentru toţi angajaţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Alba;
jj.) completează în format electronic şi actualizează periodic dosarul profesional pentru
fiecare funcţionar public;
kk.) întocmeşte documentele privind numirea în funcţia publică, transferarea, delegarea,
detaşarea sau încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici;
ll.) completează şi păstrează în condiţii de siguranţă dosarelor profesionale ale
funcţionarilor publici/personalului contractual;
mm.) colaborează cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici pentru realizarea
atribuţiilor privind organizarea, salarizarea şi perfecţionarea salariaţilor din cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
nn.) comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici orice modificare intervenită în
legătură cu raportul de serviciu al funcţionarilor publici, asigură confidenţialitatea datelor cu
caracter personal şi eliberează la solicitarea funcţionarului public documente care să ateste
activitatea desfăşurată de acesta iar, în caz de transfer sau încetarea raportului de serviciu,
înmânează funcţionarului public dosarul profesional în original;
oo.) asigură prin intermediul consilierului etic comunicarea trimestrială în format
electronic către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a raportului privind respectarea
normelor de conduită de către funcţionarii publici şi semestrial raportul privind implementarea
procedurilor disciplinare în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Alba;
pp.) comunică şefilor compartimentelor criteriile de performanţă stabilite de Agenţia
Naţională a Funcţionarilor Publici pe baza cărora se va face evaluarea performanţelor
profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru anul următor;
qq.) înregistrează declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în Registrul declaraţiilor
de avere şi Registrul declaraţiilor de interese;
rr.) asigură publicarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese pe
pagina de internet a instituţiei;
ss.) trimite Agenţiei Naţionale pentru Integritate, în termen de cel mult 10 zile de la
primire, copii certificate ale declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese;
șș.) verifică cu ocazia depunerii declaraţiilor respectarea prevederilor legale cu privire la
existenţa conflictelor de interese şi a stării de incompatibilitate a funcţionarilor publici,
informând în scris directorul general despre situaţiile intervenite;
tt.) întocmeşte documentaţia cu privire la numirea şi promovarea în funcţiile publice, în
grade profesionale a funcţionarilor publici, precum şi promovarea în grad sau treaptă a
persoanelor cu contract individual de muncă;
țț.) întocmeşte referatul pentru stabilirea îndrumătorului şi evaluatorului funcţionarilor
publici debutanţi pentru perioada de stagiu, în vederea promovării în gradul profesional următor;
uu.) întocmeşte referatul şi dispoziţia de numire a comisiilor de concurs şi a celor de
soluţionare a contestaţiilor;
vv.) creează şi administrează baza de date în format electronic şi pe suport de hârtie
referitoare la funcţiile publice şi funcţionarii publici din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba;
xx.) organizează procedura privind depunerea jurământului de credinţă de către
funcţionarii publici, conform legislaţiei în vigoare;
yy.) participă la elaborarea Regulamentului intern şi a Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
zz.) întocmeşte şi asigură respectarea procedurii privind reglementarea activităţii de
voluntariat în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;

aaa.) întocmește și asigură implementarea în cadrul serviciului a Procedurilor
operaționale în conformitate cu Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului
intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;
bbb.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea
sistemului de Control intern managerial în cadrul serviciului;
ccc.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul serviciului în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
ddd.) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către directorul
general.
Art. 37. Serviciul resurse umane şi gestiunea funcţiei publice se subordonează
directorului general adjunct în domeniul managementului resurselor umane şi administraţie
publică şi colaborează cu serviciile/birourile/compartimentele funcţionale din cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Art. 38. Biroul sănătatea, securitatea muncii și PSI, îndeplineşte următoarele atribuţii
specifice:
a.) răspunde de activităţile de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor la
nivelul structurilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
b.) efectuează demersurile necesare obţinerii autorizaţiilor sanitare, autorizaţiilor sanitarveterinare, autorizaţiilor pentru protecţia muncii, autorizaţiilor de mediu, avizelor PSI şi a altor
autorizaţii prevăzute de lege pentru imobilele aparținătoare Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba şi ţine evidenţa acestora;
c.) asigură menţinerea condiţiilor de muncă pentru care a fost autorizată activitatea
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi solicită atunci când se
impune revizuirea acestora în cazul modificării condiţiilor de muncă;
d.) identifică şi nominalizează locurile de muncă ce urmează a fi supuse procesului de
evaluare;
e.) evaluează factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională;
f.) propune măsuri de diminuare sau eliminare a factorilor de risc;
g.) elaborează şi actualizează planul de prevenire şi protecţie a sănătăţii în muncă;
h.) elaborează instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de
securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor, precum şi ale
locurilor de muncă/posturilor de lucru;
i.) întocmeşte materiale scrise privind instruirea introductiv generală şi la locul de muncă;
j.) întocmeşte registrul privind accidentele de muncă;
k.) efectuează testarea personalului pe linie de securitate şi sănătate în muncă, conform
legislaţiei în vigoare;
l.) întocmeşte și supune spre probare lista privind acordarea echipamentului individual de
protecţie, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de
securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de
protecţie la locul de muncă;
m.) întocmeşte fişa postului cu atribuţiile şi răspunderile fiecărui lucrător în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzător funcţiilor exercitate;
n.) întocmeşte fişele de identificare a factorilor de risc profesional;
o.) sesizează asupra unor riscuri care pot genera accidente de muncă cu urmări grave;
p.) cercetează accidentele cu incapacitate temporară de muncă şi întocmeşte procesul
verbal de cercetare, stabilind măsuri de prevenire;
q.) colaborează cu medicul de medicina muncii pentru evidenţierea posturilor care
necesită examene medicale suplimentare, testarea aptitudinilor şi/sau control medical psihologic
periodic;
r.) asigură accesul salariaţilor la serviciul medical de medicină a muncii;
s.) desemnează, cu aprobarea directorului general, la solicitarea inspectorului de muncă,
salariaţii care participă la efectuarea controlului sau la cercetarea accidentelor de muncă;
ș.) asigură realizarea măsurilor impuse de inspectorii de muncă cu prilejul controalelor;
t.) asigură testarea psihologică a salariaților anual sau ori de câte ori medicul de medicina
muncii recomandă acest lucru;
ț.) colaborează cu specialistul în psihologia muncii în vederea reabilitării angajaţilor cu
probleme de sănătate mentală datorate unor factori aferenţi procesului muncii şi relaţiilor interumane de la locul de muncă;

u.) elaborează graficului anual, de instruire pe linia apărării împotriva incendiilor pe
categorii de personal şi locuri de muncă;
v.) consemnează efectuarea instructajelor în fişele individuale de instructaj;
x.) stabileşte structurile cu răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor;
y.) întocmeşte documentația necesară pentru obținerea autorizaţiilor de funcționare ale
unităților subordonate, în domeniul de activitate al biroului (protecția muncii şi PSI);
z.) efectuează controale periodice la toate spațiile Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Alba în scopul depistării, cunoaşterii şi înlăturării oricăror stări de pericol
care pot favoriza iniţierea sau dezvoltarea incendiilor;
aa.) verifică modul de întreţinere şi funcţionare a instalaţiilor, aparatelor şi mijloacelor de
prevenire şi stingere a incendiilor la toate unitățile din structura Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba;
bb.) informează imediat conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba asupra unor stări de pericol iminent de incendiu constatate şi stabilește măsuri
pentru înlăturarea neajunsurilor şi aplicarea întocmai a prevederilor legale;
cc.) elaborează planul de intervenţie la incendii;
dd.) afişează planurile de evacuare şi organizare a autoapărării împotriva incendiilor la
locurile de muncă;
ee.) întocmeşte, afişează şi actualizează planurile de depozitare pentru materialele
periculoase clasificate astfel potrivit legii cu menţiuni privind: proprietăţile fizico-chimice,
codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sănătate şi mediu, mijloacele de
protecţie recomandate, metode de prim ajutor, substanţe pentru stingere, neutralizare sau
decontaminare;
ff.) întocmeşte documente specifice activităţii de apărare împotriva incendiilor
(instrucţiuni, grafice, planuri) care cuprind, de regulă, informaţii privind: substanţele periculoase,
clasificate astfel potrivit legii, utilizate în activitatea instituţiei, alimentarea cu apă pentru
stingerea incendiilor la construcţii (cantităţi de rezervă, pompe, hidranţi exteriori şi interiori),
instalaţii speciale de stingere (tip, locuri deservite, număr de capete de debitare, agent stingător,
rezerve), instalaţii speciale de semnalizare a incendiilor (tip, locuri deservite, număr de linii şi
componente de declanşare sau acţionare, rezerve), exerciţiile şi aplicaţiile de intervenţie
efectuate, având anexate concluzii rezultate din efectuarea acestora, zonele cu pericol de
explozie, dacă este cazul, echipamentul de protecţie a personalului de intervenţie, în funcţie de
riscurile şi efectele negative ale agenţilor termici, chimici, electromagnetici ori biologici, care
pot interveni în caz de incendiu, instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor pentru: punctele
vitale vulnerabile la incendii, locurile de muncă, procedurile de instruire pe categorii de
instructaje conform dispoziţiilor legale, planurile de evacuare în caz de incendiu (de nivel şi
încăperi), de depozitare a materialelor periculoase şi de intervenţii;
gg.) verifică şi controlează anual prin persoana delegată cu aceste atribuţii, cunoaşterea şi
aplicarea de către toţi salariaţii a măsurilor tehnice, sanitare şi organizatorice stabilite, precum şi
a prevederilor legale în domeniul protecţiei şi sănătăţii în muncă şi a prevenirii şi stingerii
incendiilor;
hh.) ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi educării salariaţilor la
procesul de muncă: afişe, pliante, fişe individuale de instruire, broşuri, instrucţiuni etc.;
ii.) face propuneri care să asigure, pe cheltuiala instituţiei, instruirea, testarea şi
perfecţionarea profesională a persoanelor cu atribuţii în acest domeniu;
jj.) verifică dacă salariaţii, în urma controlului medical (iniţial sau periodic), corespund
sarcinilor de muncă pe care le execută;
kk.) asigură condiţiile de lucru pentru personalul instituţiei conform propunerilor
efectuate de comisia paritară;
ll.) asigură funcţionarea permanentă şi corectă a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie;
mm.) întocmește și asigură implementarea în cadrul compartimentului a Procedurilor
operaționale în conformitate cu Ordinul secretarului general al guvernului nr. 400/2015 pentru
aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și
completările ulterioare;
nn.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea
sistemului de Control intern managerial în cadrul biroului;
oo.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul biroului în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;

pp.) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către directorul
general.
Art. 39. Biroul sănătatea, securitatea muncii și PSI se subordonează directorului general
adjunct în domeniul managementului resurselor umane şi administraţie publică şi colaborează cu
serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Alba.
Art. 40. Serviciul monitorizare, analiză statistică, strategii, programe, proiecte şi
O.N.G. îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
a.) asigură constituirea şi administrarea bazei de date privind beneficiarii serviciilor de
protecţie specială ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
b.) întocmeşte rapoarte anuale de activitate ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba;
c.) monitorizează statistic măsurile de protecţie instituite pentru copiii aflaţi în dificultate
şi pentru persoanele adulte cu handicap din judeţul Alba;
d.) centralizează datele necesare şi elaborează proiectul de strategie în domeniul asistenţei
sociale şi planul de implementare a acesteia, care vor fi supuse spre aprobare consiliului
judeţean;
e.) monitorizează şi evaluează respectarea standardelor minime obligatorii în cadrul
serviciilor sociale de tip rezidenţial contractate, repartizate prin dispoziția directorului general;
f.) realizează activități de informare și coordonare metodologică a Serviciilor Publice de
Asistență Socială din județ cu implicarea Consiliilor comunitare consultative, la solicitarea
acestora;
g.) asigură, la cerere, informarea comunităţilor locale asupra modalităţilor de realizare a
activităţilor propuse în cadrul strategiei judeţene în domeniul serviciilor sociale şi a protecţiei
copilului;
h.) întocmește și actualizează harta sărăciei, a copiilor cu părinți plecați în străinătate și
evidențiază nevoia de servicii sociale;
i.) acordă, la cerere, consiliere de specialitate în vederea dezvoltării de servicii sociale în
funcţie de nevoile identificate de către comunităţile locale;
j.) colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul
asistenţei sociale şi protecţiei copilului în vederea diversificării serviciilor de asistenţă socială;
k.) asigură colaborarea cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor
care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă
socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu;
l.) asigură colectarea şi transmiterea datelor statistice conform indicatorilor solicitaţi de
Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi şi alte instituţii cu activităţi în domeniu;
m.) identifică programele naţionale şi internaţionale în domeniul asistenţei sociale şi
protecţiei copilului în scopul stabilirii de parteneriate interinstituţionale şi accesarea de
fonduri/granturi prin proiecte eligibile pentru realizarea obiectivelor prioritare stabilite şi
aprobate;
n.) organizează şi realizează activităţi specifice contractării serviciilor sociale acordate de
furnizori publici şi privaţi;
o.) monitorizează statistic cazurile de violenţă în familie aflate în evidenţa Serviciului
management de caz pentru copii în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație, repatrieri, violența
în familie și prevenirea marginalizării sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Alba;
p.) monitorizează statistic cazurile de violenţă în familie aflate în evidenţa Serviciul de
intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație, repatrieri, violență în familie și
prevenirea marginalizării sociale din cadrul instituţiei și realizează la nivel judeţean, baza de date
privind cazurile de violenţă domestic, raportând trimestrial aceste date către Agenţia Naţională
pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi;
q.) întocmește și asigură implementarea în cadrul serviciului a Procedurilor operaționale
în conformitate cu Ordinul secretarului general al guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea
Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările
ulterioare;
r.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea
sistemului de Control intern managerial în cadrul serviciului;

s.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul serviciului în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
ș.) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către directorul
general;
Art. 41. Compartimentul coordonare autorităţi publice locale face parte din structura
Serviciului monitorizare, analiză statistică, strategii, programe, proiecte şi O.N.G. și îndeplineşte
următoarele atribuţii specifice:
a.) coordonează metodologic şi sprijină, la cerere, activitatea autorităţilor administraţiei
publice locale din judeţ în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului;
b.) acordă, la cerere, asistenţă tehnică necesară pentru crearea şi formarea structurilor
comunitare consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistenţă socială şi protecţia
copilului;
c.) asigură, la cerere, consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor,
măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială şi protecţia copilului; colaborează cu alte instituţii
responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;
d.) acordă, la cerere, informare şi de consultanţă persoanelor adulte cu handicap precum
şi familiilor acestora, în vederea exercitării drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;
e.) întocmește și asigură implementarea în cadrul compartimentului a Procedurilor
operaționale în conformitate cu Ordinul secretarului general al guvernului nr. 400/2015 pentru
aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și
completările ulterioare;
f.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea
sistemului de Control intern managerial în cadrul compartimentului;
g.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul compartimentului în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
h.) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în actele normative sau stabilite prin hotărâri
ale consiliului judeţean.
Art. 42. Compartimentul relaţii publice face parte din structura Serviciului
monitorizare, analiză statistică, strategii, programe, proiecte şi O.N.G. și îndeplineşte
următoarele atribuţii specifice:
a.) asigură informarea individualizată a persoanelor care solicită sprijin asupra
posibilităţilor optime de rezolvare a situaţiilor de dificultate pe care le reclamă şi preia
solicitările scrise ale acestora privind intervenţia specializată din partea Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
b.) asigură informarea, în baza unui plan aprobat de către directorul general, a
personalului din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi a
beneficiarilor sistemului, despre reglementările privind dreptul la imagine şi accesul la
informaţie;
c.) elaborează strategia de imagine pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba;
d.) elaborează materiale de promovare a serviciilor oferite de către Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba beneficiarilor;
e.) organizează şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor
singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi oricăror persoane aflate în nevoie,
precum şi familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele
normative în vigoare;
f.) creează, publică şi actualizează trimestrial buletinul informativ care va cuprinde
informaţii privind organizarea şi funcţionarea instituţiei, structura organizatorică, coordonatele
de contact ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, sursele de
finanţare precum şi programele şi strategiile proprii. Informaţiile se furnizează cu acordul
directorului general;
g.) actualizează permanent cu date de interes public site-ul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
h.) facilitează accesul şi oferă consultanţă pentru obţinerea informaţiilor de interes public,
în condiţiile Legii nr. 544/2001, comunicând solicitanţilor atât din oficiu cât şi la cererea
instituţiilor sau persoanelor interesate, informaţiile solicitate;
i.) înregistrează, clasează şi distribuie petiţiile rezolvate de compartimentele specializate
şi codifică corespondenţă în funcţie de tipul petiţiei;

j.) operează scăderea petiţiilor soluţionate în registrul de evidenţă a petiţiilor primite şi
asigură expedierea acestora;
k.) asigură lucrările de secretariat ale Colegiului Director precum şi ale altor întâlniri
periodice de lucru cu personalul sau cu alţi factori implicaţi în realizarea programelor şi
proiectelor în domeniu;
l.) întocmeşte proiectul nomenclatorului dosarelor şi al indicatorului termenelor de
păstrare pentru documentele create de Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba pe care îl supune spre aprobare directorului general şi urmăreşte respectarea lui
de către compartimente;
m.) organizează şi coordonează relaţia cu mass-media şi participă la evenimente legate de
problematica în domeniu;
n.) realizează «revista presei» locale şi centrale şi sesizează situaţiile cu potenţial
conflictual semnalate de mass-media, referitoare la copil, familie, persoane singure, persoane
vârstnice, persoane cu handicap, precum şi alte persoane aflate în nevoie sau la serviciile
exterioare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, redactarea şi
transmiterea eventualelor răspunsuri, în virtutea dreptului la replică;
o.) urmăreşte mediatizarea şi cunoaşterea drepturilor copilului, familiei, persoanelor
singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în
nevoie;
p.) informează mass-media cu privire la activităţile Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba;
q.) propune acordarea sau retragerea acreditării, după caz, a ziariştilor şi reprezentanţilor
mijloacelor de informare în masă;
r.) organizează conferinţe de presă pentru a aduce la cunoştinţă informaţii de interes
public;
s.) colaborează cu celelalte compartimente în vederea strângerii informaţiilor necesare
desfăşurării activităţii şi elaborării materialelor specifice;
ș.) întocmește și asigură implementarea în cadrul compartimentului a Procedurilor
operaționale în conformitate cu Ordinul secretarului general al guvernului nr. 400/2015 pentru
aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și
completările ulterioare;
t.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea
sistemului de Control intern managerial în cadrul compartimentului;
ț.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul compartimentului în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
u.) reprezintă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba în
relaţiile cu mass-media în absenţa directorului general, în limita mandatului acordat de acesta;
v.) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către directorul
general.
Art. 43. Serviciul monitorizare, analiză statistică, strategii, programe, proiecte şi ONG se
subordonează directorului general adjunct în domeniul managementului resurselor umane şi
administraţie publică şi colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Art. 44. Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap
îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
a.) efectuează evaluarea/reevaluarea complexă a adultului cu sau fără handicap, la sediul
propriu sau la domiciliul acestuia/sediul unităţii medicale;
b.) verifică documentul de evaluare a situaţiei socio-economice, realizat de către
autoritatea publică locală de la domiciliul persoanei adulte, în cazul celor care se adresează
Serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap și completează această
evaluare cu documente suplimentare pe care persoana le atașează;
c.) întocmeşte raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană adultă evaluată şi
face recomandări comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap în vederea elaborării
programului individual de recuperare şi integrare socială;
d.) recomandă sau nu, comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, încadrarea,
respectiv menţinerea în grad şi tip de handicap a fiecărei persoane evaluate;
e.) recomandă, comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, măsurile de
protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii;

f.) realizează activităţi de informare a solicitanților privind drepturile şi obligaţiile
persoanelor adulte cu handicap;
g.) realizează activităţi şi servicii de consiliere pentru persoanele cu handicap şi familiile
acestora, la cererea acestora;
h.) iniţiază măsuri şi acţiuni de conştientizare şi sensibilizare în domeniul problematicii
persoanelor adulte cu handicap;
i.) propune proiecte de colaborare cu ONG-uri cu activitate în domeniul protecţiei
speciale a persoanelor adulte cu handicap, în vederea diversificării şi dezvoltării serviciilor de
asistenţă socială şi socio-medicală;
j.) realizează evaluările medicale, sociale şi psihologice conform normelor legale în
vigoare, pentru persoanele solicitante;
k.) desfășoară campanii de informare în vederea recrutării potențialilor asistenți
personali profesioniști;
l.) evaluează condițiile necesare pentru atestarea ca asistent personal profesionist,
întocmește raportul de evaluare și face recomandări Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte
cu Handicap;
m.) introduce în sistemul informatic utilizat datele privind situația medico-psiho-socială
ale persoanelor care solicită încadrarea în grad și tip de handicap;
n.) întocmește și asigură implementarea în cadrul serviciului a Procedurilor operaționale
în conformitate cu Ordinul secretarului general al guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea
Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările
ulterioare;
o.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea
sistemului de Control intern managerial în cadrul serviciului;
p.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul serviciului în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
q.) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite prin dispoziție de către
directorul general.
Art. 45. Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap se
subordonează directorului general adjunct care coordonează activitatea de protecţie din domeniul
protecţiei persoanelor adulte și/sau cu dizabilităţişi colaborează cu serviciile funcţionale din
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Art. 46. Compartimentul Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu
handicap îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
a.) înregistreazã în registrul propriu de evidenþã dosarele persoanelor cu handicap
solicitante, dupã realizarea evaluãrii de cãtre serviciul de evaluare complexã a persoanelor adulte
cu handicap;
b.) verificã pentru legalitate și transmite președintelui comisiei de evaluare a persoanelor
adulte dosarele preluate de la de la serviciul de evaluare complexã a persoanelor adulte cu
handicap;
c.) transmite membrilor comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
convocatorul pentru ședințe care va cuprinde: ordinea de zi, locul, data și ora de desfășurare ale
ședințelor;
d.) ține evidența desfășurării ședințelor;
e.) asigură consemnarea în procesul-verbal al ședinței a audierilor și dezbaterilor ce au
loc în comisie, pe care le înregistreazã în registrul special de procese verbale ale căror pagini
sunt numerotate și poartă ștampila comisiei, precum și semnătura secretarului comisiei;
f.) redacteazã certificatele de încadrare în grad și tip de handicap și, la cerere, certificatele
de orientare profesională;
g.) gestionează registrul de procese-verbale;
h.) redactează alte documente eliberate de comisia de evaluare;
i.) transmite persoanei cu handicap solicitante documentele emise de comisia de evaluare,
adică certificatul de încadrare în grad de handicap, programul individual de reabilitare și
integrare socială și la cerere certificatul de orientare profesionalã, precum și alte documente
eliberate de comisia de evaluare;
j.) secretarul comisiei de evaluare, fără a fi implicat în soluționarea cazurilor, are
obligația participării la ședințe;

k.) întocmește și asigură implementarea în cadrul compartimentului a Procedurilor
operaționale în conformitate cu Ordinul secretarului general al guvernului nr. 400/2015 pentru
aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și
completările ulterioare;
l.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea
sistemului de Control intern managerial în cadrul compartimentului;
m.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul compartimentului în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
n.) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către directorul
general.
Art. 47. Compartimentul - Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu
handicap se subordonează Directorului general adjunct care coordonează activităţile în domeniul
protecţiei persoanei adulte şi colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Art. 48. Serviciul de evaluare complexă pentru copii îndeplineşte următoarele atribuţii
specifice:
a.) evaluează copiii cu dizabilități care au nevoi de servicii, intervenții și asistență,
analizând din punct de vedere psihosocial și medical situația copiilor/tinerilor cu
deficiențe/handicap și propune Comisiei pentru Protecția Copilului Alba încadrarea într-o
categorie de persoană cu handicap și măsuri de recuperare/reabilitare, pe baza raportului de
evaluare complexă și a planului de abilitare/reabilitare;
b.) soluționează cererile adresate direct sau referite privind copiii în dificultate,
repartizate;
c.) verifică documentul de evaluare a situației socio-economice, realizat de către
autoritatea publică locală de la domiciliul copilului și completează această evaluare cu
documente suplimentare pe care persoana le atașează;
d.) verifică îndeplinirea condițiilor și a documentelor necesare pentru încadrarea în grad
de handicap;
e.) solicită documentele lipsă sau suplimentare profesioniștilor implicați în
evaluare/părinților/reprezentantului legal/managerului de caz numit pentru copiii din sistemul de
protecție specială;
f.) programează o întâlnire cu copilul și părinții/reprezentantul legal în vederea
definitivării procesului de aplicare a criteriilor biopsihosociale;
g.) realizează evaluarea psihologică în condițiile prevăzute de legislație;
h.) urmărește, prin managerul de caz, procesul de realizare a evaluării complexe și
menține legătura cu părinții/reprezentantul legal, profesioniștii care realizează evaluările
multidisciplinare;
i.) propune încadrarea copiilor într-un grad de handicap și urmărește ca propunerile de
încadrare să se facă pe baza documentelor medicale eliberate de medicii specialiști, a criteriilor
medicale și psihosociale și a instrumentelor de evaluare prevăzute de lege;
j.) redactează raportul de evaluare complexă, în maxim 48 de ore de la ultima evaluare
din cadrul Serviciului de evaluare complexă pentru copii;
k.) elaborează proiectul planului de abilitare-reabilitare în baza raportului de evaluare
complexă și a recomandărilor specialiștilor;
l.) susțin cazul în fața Comisiei pentru Protecția Copilului Alba, pe baza raportului de
evaluare complexă care conține recomandarea gradului de handicap și a duratei de valabilitate
pentru certificatul de încadrare în grad de handicap și are anexat planul de abilitare/reabilitare;
m.) acordă, la cerere, sprijin și asistență familiilor pentru facilitarea accesului
copiilor/tinerilor la servicii de specialitate în vederea atingerii obiectivelor din planul de
abilitare/reabilitare;
n.) solicită efectuarea de vizite de monitorizare la domiciliul copilului, de către
responsabilul de caz prevenire din primării, atunci când este cazul;
o.) coordonează monitorizarea periodică a obiectivelor planului de abilitare/reabilitare
pentru copiii cu dizabilități din familie, monitorizare realizată de către responsabilii de caz
prevenire din primării;
p.) sprijină, în măsura în care este posibil, implicarea activă a copilului și a familiei
sale/reprezentantului legal în toate demersurile întreprinse pe parcursul managementului de caz;

q.) verifică modul de furnizare a serviciilor/activităților (ex. progrese obținute, atingerea
obiectivelor, probleme apărute) în limita de timp stabilită pentru fiecare serviciu;
r.) mediază comunicarea eficientă între toate părțile implicate în rezolvarea cazului;
s.) efectuează reevaluarea anuală a copiilor care necesită încadrarea într-o categorie de
persoane cu handicap;
ș.) realizează şi completează baza de date privind copiii cu dizabilități;
t.) întocmeşte/completează dosarul unic al copilului cu dizabilități;
ț.) centrealizează și monitorizează date referitoare la copiii cu dizabilități încadrați într-un
grad de handicap aflați în familie sau cu măsură de protecție specială de pe raza județului Alba;
u.) coordonează metodologic activitatea specialiștilor din cadrul celorlalte compartimente
din Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba în situația evaluării
copiilor cu măsură de protecție în vederea încadrării acestora în grad de handicap;
v.) întocmește și revizuiește procedurile de lucru ale serviciului;
x.) întocmește și asigură implementarea în cadrul serviciului a Procedurilor operaționale
în conformitate cu Ordinul secretarului general al guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea
Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările
ulterioare;
y.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea
sistemului de Control intern managerial în cadrul serviciului;
z.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul biroului în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
aa.) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către directorul
general.
Art. 49. Serviciul de evaluare complexă pentru copii se subordonează directorului general
adjunct care coordonează activitatea de protecţie a drepturilor copilului şi colaborează cu
serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Alba.
Art. 50. Serviciul de intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație,
repatrieri, violența domestică și prevenirea marginalizării sociale, îndeplinește următoarele
atribuții specifice:
a.) desfășoară activităţi de prevenire şi combatere a violenţei în familie, precum şi pentru
acordarea serviciilor destinate victimelor violenţei în familie şi agresorilor familiali;
b.) monitorizează, în colaborare cu primăriile din județ, măsurile necesare pentru
realizarea activităţilor de prevenire şi combatere a violenţei domestice, precum şi pentru
acordarea serviciilor destinate victimelor violenţei domestice şi agresorilor familiali;
c.) fundamentează şi propune conducerii instituței, înfiinţarea, finanţarea, respectiv
cofinanţarea instituţiilor publice care oferă servicii destinate prevenirii şi combaterii violenţei
domestice;
d.) consiliază și informează persoanele victime ale violenţei domestice, în vederea
exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;
e.) monitorizează, în colaborare cu primăriile de domiciliu, cazurile de violenţă
domestică din unitatea administrativ-teritorială în care funcţionează;
f.) identifică situaţii de risc pentru persoanele implicate în situaţii de violenţă domestică
şi le îndrumă către servicii de specialitate/mediere;
g.) propune derularea de activităţi în vederea prevenirii, reducerii şi eliminării
marginalizării şi excluziunii sociale;
h.) dezvoltă activităţi de informare şi promovare a serviciilor oferite în interesul superior
al copiilor expuşi la abuz, neglijare şi exploatare;
i.) efectuază evaluarea detaliată a situației copiilor, victime ale unui abuz, neglijare,
exploatare/violență în familie, a căror evaluare inițială a fost realizată de către primăriile din
județ și transmisă Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba și propune
luarea unei măsuri pentru minorii în cauză;
j.) efectuează evaluarea detaliată, conform standardelor în vigoare, în situaţiile de abuz,
neglijare, exploatare/violenţă în familie, pentru cazurile transmise de către Biroul intervenție în
regim de urgență în domeniul asistenșei sociale, în colaborare cu celelalte instituţii abilitate;
k.) desemnează specialiști din cadrul serviciului care să participe la audierile minorilor
pentru care instanța de judecată sau alte organe de cercetare penală solicită acest lucru;

l.) elaborează rapoarte periodice şi anuale cu privire la situaţia copiilor exploataţi şi la
care există riscul de exploatare prin muncă, pentru care instituţia noastră a fost sesizată;
m.) sprijină activităţile profesioniştilor care intervin direct pentru cazuri atât de
exploatare cât şi de risc al exploatări;
n.) asigură consiliere şi sprijin pentru copiii exploataţi prin muncă, pentru care instituţia
noastră a fost sesizată;
o.) elaborează, în colaborare cu celelalte instituţii abilitate, planul de acţiune pentru
combaterea celor mai grave forme de muncă ale copiilor;
p.) identifică, în colaborare cu celelalte instituţii abilitate, soluţii pentru retragerea
copiilor din cele mai grave forme de muncă (strategii, planuri de acţiune, servicii directe,
înfiinţarea şi dezvoltarea de servicii);
q.) coordonează activitatea Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea şi
combaterea exploatării prin muncă a copilului;
r.) efectuează demersurile necesare și întocmește documentația prevăzută de legislație în
vederea repatrierii copiilor români aflați fără reprezentant legal, pe teritoriul altor state;
s.) colaborează cu Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție și
întocmește documentația prevăzută în legislație în situația copiilor cetățeni străini fără
reprezentant legal, identificați pe teritoriul României;
ș.) evaluează cazurile copiilor care au săvârşit o faptă penală şi nu răspund penal, cazuri
sesizate în scris de către instanţele judecătoreşti/parchetele din judeţ, pentru care poate propune
măsura supravegherii specializate;
t.) asigură consiliere socială şi psihologică copiilor care au săvârşit o faptă penală şi nu
răspund penal cât şi părinţilor acestora, la cerere;
ț.) asigură evaluarea capacităţii persoanelor sau familiilor de plasament de a oferi îngrijire
potrivită copiilor pentru care se instituie o măsură de protecţie specială;
u.) întocmeşte, trimestrial, situaţii cu cazurile instrumentate şi le comunică Serviciului
Monitorizare, Analiză Statistică, Strategii, Programe, Proiecte și ONG din cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
v.) întocmește și asigură implementarea în cadrul serviciului a Procedurilor operaționale
în conformitate cu Ordinul secretarului general al guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea
Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările
ulterioare;
x.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea
sistemului de Control intern managerial în cadrul serviciului;
y.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul serviciului în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
z.) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către directorul
general.
Art. 51. Serviciul de intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație, repatrieri,
violența domestică și prevenirea marginalizării sociale se subordonează directorului general
adjunct care coordonează activitatea de protecţie a drepturilor copilului şi colaborează cu
serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Alba.
Art. 52. Serviciul management de caz pentru copii și managementul calității
serviciilor de tip familial îndeplineşte următoarele atribuţii specifice :
a.) asigură o intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională, organizată, riguroasă,
eficientă şi coerentă pentru copiii aflați în evidență, familie/reprezentant legal şi alte persoane
reprezentative pentru copil, în măsura în care este posibil;
b.) asigură, prin asistenții sociali din cadrul serviciului, coordonarea metodologică a
plasamentelor de tip familial din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba;
c.) implică copiii aflați în evidență şi familiile acestora, în măsura în care este posibil, în
procesul de elaborare şi implementare a planului individualizat de protecţie;
d.) înaintează către instanţe judecătoreşti, prin intermediul Serviciului juridic și
contencios sau către comisia pentru protecţia copilului, propuneri de modificare/încetare a
măsurilor de protecţie specială pentru copii cu măsură de protecție la asistent maternal
profesionist sau plasament familial;

e.) asigură instrumentarea tuturor cazurilor copiilor aflaţi în situaţie de dificultate socială
care beneficiază de măsură de protecţie specială în sistemul de protecţie de tip familial (asistent
maternal profesionist sau plasament familial) în conformitate cu standardele managementului de
caz;
f.) acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului, din sistemul de protecţie de tip familial,
în vederea reintegrării în mediul său familial, în măsura în care este posibil;
g.) reevaluează, prin managerii de caz, trimestrial şi ori de câte ori este cazul,
modificarea cauzelor care au condus la luarea unei măsuri de protecţie specială în vederea
menţinerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;
h.) pregăteşte şi mediază contactele directe şi nemijlocite între copil şi părinţii săi naturali
sau familia lărgită;
i.) întocmeşte planul anual de reevaluare a dosarelor copiilor cu măsură de protecţie
specială în sistem de tip familial;
j.) întocmeşte si revizuieşte procedurile de lucru ale serviciului;
k.) prezintă Directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba, anual sau ori de câte ori se impune, situaţia privind bunurile şi drepturile
patrimoniale ale copiilor, pentru care acesta are reprezentare în baza hotărârilor judecătoreşti;
l.) informează şi îndrumă, prin intermediul managerilor de caz, familiile
biologice/familiile de plasament/asistentul maternal profesionist, asupra drepturilor şi facilităţilor
de care beneficiază copiii (alocația de stat/alocația de plasament, alocații ale copiilor încadrați
într-un grad de handicap, după caz etc.), în măsura în care este posibil;
m.) efectuează demersurile necesare încadrării /reîncadrării în grad de handicap a copiilor
din sistem familial;
n.) colaborează cu Direcţiile județene de evidenţa persoanelor în vederea obţinerii de
informaţii referitoare la datele de identificare ale părinţilor şi actualizarea datelor privind
domiciliul/ reşedinţa acestora;
o.) pune la dispoziţia celorlalte servicii, date cu privire la situaţia copiilor protejaţi prin
măsuri de protecție specială în sistem familial;
p.) desfășoară campanii de informare în vederea recrutării potențialilor asistenți
maternali profesioniști profesioniști;
q.) identifică, recrutează și evaluează capacitatea solicitanților în vederea atestării ca
asistent maternal profesionist;
r.) asigură pregătirea potențialilor asistenți maternali profesioniști și sprijină solicitanții
pe toată perioada pregătirii;
s.) înaintează Comisiei pentru Protecția Copilului Alba propuneri privind
acordarea atestatului de asistent maternal profesionist;
ș.) întocmește, păstrează și actualizează documentația referitoare la situația asistentului
maternal profesionist în relația acestuia cu copilul ocrotit;
t.) sprijină și monitorizează activitatea asistenților maternali profesioniști de creștere și
îngrijire a copilului, asigurându-se că aceștia sunt informați în scris cu privire la acestea;
ț.) informează prin asistenții sociali, asistentului maternal profesionist, înainte de plasarea
copilului la acesta, standardele, procedurile și orice instrucțiuni referitoare la îngrijirea copilului;
u.) organizează procesul de potrivire teoretică a copilului cu asistentul maternal
profesionist, prezentând abilitățile și competențele acestuia;
v.) organizează procesul de potrivire practică între copil și asistentul maternal
profesionist, dacă acest proces poate fi realizat;
x.) evaluează anual sau ori de câte ori este nevoie, activitatea fiecărui asistent maternal
profesionist;
y.) propune Comisiei pentru Protecția Copilului Alba, acolo unde este cazul, retragerea
sau suspendarea atestatului de asistent maternal profesionist;
z.) identifică nevoile de pregătire și potențialul fiecărui asistent maternal profesionist;
aa.) coordonează și răspunde de activitatea asistenților maternali profesioniști angajați ai
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
bb.) asigură evaluarea psihologică periodică a copiilor/tinerilor aflați în plasament
la asistenții maternali profesioniști, prin psihologul desemnat de conducerea Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
cc.) colaborează cu celelalte servicii din cadrul instituției, precum și cu
autoritățile administrației locale și centrale;

dd.) implementează recomandările din procesele verbale de control proprii sau de la
Agenția Județeană pentru Inspecția Socială cu scopul de a corecta neconformităţile identificate, a
îmbunătăţi şi eficientiza activitatea;
ee.) întocmeşte documentaţia necesară în vederea acreditării serviciilor sociale prin
obținerea acreditării pentru serviciile de tip familial pentru copii din organigrama Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
ff.) elaborează capitolele care privesc descrierea serviciilor sociale destinate copilului și
familiei și modalitățile de monitorizare a acestora din caietele de sarcini pentru contractarea
serviciilor sociale de tip familial;
gg.) realizează periodic evaluarea şi monitorizarea modului în care sunt respectate
standardele de calitate ale furnizorilor de servicii cu care Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Alba are încheiate contracte de prestări servicii sociale de tip familial;
hh.) întocmește și transmite trimestrial către Agenția Județene pentru Plăți și Inspecție
Socială Alba rapoartele de monitorizare ale copiilor cu măsură de protecție specială de tip
familial;
ii.) întocmește și asigură implementarea în cadrul serviciului a Procedurilor operaționale
în conformitate cu Ordinul secretarului general al guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea
Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările
ulterioare;
jj.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea
sistemului de Control intern managerial în cadrul serviciului;
kk.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul serviciului în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
ll.) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către directorul
general.
Art. 53. Compartimentul asistență maternală cuprinde asistenţii maternali profesionişti
atestaţi conform H.G. nr. 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de
atestare şi statutul asistentului maternal profesionist care sunt sub coordonarea Serviciului
management de caz pentru copii și managementul calității serviciilor de tip familial.
Art. 54. Serviciul management de caz pentru copii și managementul calității serviciilor de
tip familial se subordonează directorului general adjunct care coordonează activitatea de
protecţie a drepturilor copilului şi colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Art. 55. Serviciul management de caz pentru copii şi managementul calităţii
serviciilor de tip rezidenţial îndeplinește următoarele atribuții specifice:
a.) asigură o intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională, organizată, riguroasă,
eficientă şi coerentă pentru copiii aflați în evidență, familie/reprezentant legal şi alte persoane
reprezentative pentru copil, în măsura în care este posibil;
b.) implică copiii şi familiile acestora, în măsura în care este posibil, în procesul de
elaborare şi implementare a planului individualizat de protecţie;
c.) înaintează către instanţele judecătoreşti, prin intermediul Serviciului juridic și
contencios sau către comisia pentru protecţia copilului, propuneri de modificare/încetare a
măsurilor de protecţie specială pentru copii din sistem rezidențial;
d.) asigură instrumentarea tuturor cazurilor copiilor aflaţi în situaţie de dificultate care
beneficiază de măsură de protecţie specială în sistemul de protecţie rezidenţial în conformitate
cu standardele managementului de caz;
e.) acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului din sistemul de protecţie de tip
rezidenţial, în măsura în care este posibil, în vederea reintegrării în mediul său familial;
f.) reevaluează, prin intermediul managerilor de caz, trimestrial şi ori de câte ori este
cazul, modificarea cauzelor care au condus la luarea unei măsuri de protecţie specială în vederea
menţinerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;
g.) pregătește, asigură și mediază, în măsura în care este posibil, contactele directe şi
nemijlocite între copil şi părinţii săi naturali sau familia lărgită;
h.) întocmeşte planul anual de reevaluare a dosarelor copiilor cu măsură de protecţie
specială în sistem de tip rezidenţial;
i.) depune diligenţele necesare pentru integrarea în societate a tinerilor care au beneficiat
de măsuri de protecţie specială în unităţile de ocrotire;

j.) prezintă Directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba, anual sau ori de câte ori se impune, situaţia privind bunurile şi drepturile
patrimoniale ale copiilor, pentru care acesta are reprezentare în baza hotărârilor judecătoreşti;
k.) solicită coordonatorilor unităților furnizoare de servicii sociale de tip rezidențial
publice şi private deschiderea de conturi de alocaţie de stat pentru copiii aflaţi cu măsură de
protecţie specială în sistem rezidenţial, în baza dispoziţiilor de împuternicire date de către
directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
l.) solicită Agenţiei Județene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba acordarea alocaţiei de
stat pentru copiii aflaţi cu măsură de protecţie specială în sistem rezidenţial public şi privat;
m.) efectuează demersurile necesare încadrării /reîncadrării în grad de handicap a copiilor
din sistem rezidențial;
n.) colaborează cu Direcţiile judeţene de evidenţa persoanelor în vederea obţinerii de
informaţii referitor la datele de identificare ale părinţilor şi actualizarea datelor privind
domiciliul/ reşedinţa acestora;
o.) asigură evaluarea psihologică periodică a copiilor/tinerilor aflați în plasament în
sistem rezidențial, prin psihologul nominalizat de conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba;
p.) urmărește cunoaşterea de către personalul angajat a standardelor de calitate specifice
serviciilor de natură rezidențială destinate copiilor și implementarea acestora în unităţile proprii,
sau aparţinând furnizorilor privaţi acreditaţi şi cu care instituţia are relaţii de colaborare;
q.) implementează recomandările din procesele verbale de control proprii sau de la
Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecția Socială cu scopul de a corecta neconformităţile
identificate, a îmbunătăţi şi eficientiza activitatea;
r.) asigură, prin asistenții sociali din cadrul serviciului, coordonarea metodologică a
unităților furnizoare de servicii sociale de tip rezidențial pentru copii din subordinea Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
s.) colaborează cu unitățile și serviciile din aparatul propriu în vederea transmiterii
răspunsurilor la măsurile dispuse de inspectorii sociali în procesele verbale de control, pentru
obținerea licențierii serviciilor sociale de tip rezidențial copii, furnizate de Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
ș.) întocmeşte documentaţia necesară în vederea acreditării serviciilor sociale prin
obținerea licențelor de funcționare pentru serviciile sociale de tip rezidențial copii din
organigrama Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
t.) colaborează cu serviciile din aparatul propriu al Direcţiei şi cu unitățile de asistență
socială din structura acesteia în vederea întocmirii şi transmiterii documentelor necesare pentru
acreditarea serviciilor rezidențiale pentru copii din structura Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba;
ț.) elaborează capitolele care privesc descrierea serviciilor sociale de tip rezidențial copii
și modalitățile de monitorizare a acestora din caietele de sarcini pentru contractarea serviciilor
sociale;
u.) realizează periodic evaluarea şi monitorizarea modului în care sunt respectate
standardele de calitate în serviciile sociale rezidențiale pentru copii din structura Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba și a furnizorilor de servicii cu care
instituția are încheiate contracte de prestări servicii sociale;
v.) întocmește și transmite trimestrial către Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Soială
Alba rapoartele de monitorizare ale copiilor cu măsură de protecție specială de tip rezidențial;
x.) întocmeşte și revizuieşte procedurile de lucru ale serviciului;
y.) întocmește și asigură implementarea în cadrul serviciului a Procedurilor operaționale
în conformitate cu Ordinul secretarului general al guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea
Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările
ulterioare;
z.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea
sistemului de Control intern managerial în cadrul serviciului;
aa.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul serviciului în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
bb.) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către directorul
general.

Art. 56. Serviciul management de caz pentru copii şi managementul calităţii serviciilor de
tip rezidenţial se subordonează directorului general adjunct care coordonează activitatea de
protecţie a drepturilor copilului şi colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Art. 57. Serviciul management de caz pentru persoanele adulte cu dizabilități şi
monitorizare servicii sociale îndeplinește următoarele atribuțiispecifice:
a.) promovează şi asigură respectarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilităţi, în
conformitate cu Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Legea nr. 221/2010
pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New
York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre
semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007, cu modificările
ulterioare;
b.) face propuneri privind organizarea, administrarea şi finanţarea serviciilor sociale
destinate persoanelor cu dizabilităţi, în condiţiile legii, în baza strategiilor judeţene anuale, pe
termen mediu şi lung, de restructurare, organizare şi dezvoltare a sistemului de asistenţă socială
pentru persoanele cu dizabilităţi;
c.) acţionează pentru promovarea alternativelor la protecţia instituţionalizată a
persoanelor cu dizabilităţi;
d.) asigură monitorizarea realizării instruirii asistenţilor personali ai persoanelor cu
handicap grav;
e.) ia măsurile necesare pentru planificarea şi asigurarea continuităţii serviciilor acordate
tânărului cu dizabilităţi la trecere din sistemul de protecţie a copilului în sistemul de protecţie a
adultului cu dizabilităţi, în baza nevoilor individuale identificate ale acestuia;
f.) asigură pregătirea tânărului pentru viaţa adultă şi pentru viaţa independentă;
g.) identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi personali
profesionişti, în condiţiile legii; încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea
continuă de asistenţi personali profesionişti atestaţi; evaluează şi monitorizează activitatea
acestora;
h.) facilitează accesul la servicii sociale pentru persoanele definite de lege ca potenţiali
beneficiari, fără discriminare de sex, vârstă, religie, apartenenţă etnică sau naţionalitate şi
stabileşte criterii obiective de eligibilitate şi admitere, în funcţie de tipurile de servicii sociale
furnizate şi de resursele disponibile, în cadrul procesului de furnizare a serviciilor sociale;
i.) asigură beneficiarilor respectarea demnităţii, autodeterminării, autonomiei în
gestionarea propriilor bunuri şi a dreptului la intimitate personală;
j.) elaborează şi implementează pe baza rezultatelor evaluării planul individual de
intervenţie pentru persoanele adulte cu handicap instituţionalizate în cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
k.) verifică şi reevaluează situaţia persoanei adulte cu dizabilităţi pentru care s-a instituit
o măsură de asistenţă socială într-o unitate furnizoare de servicii sociale de protecţie de tip
rezidenţial din structura instituţiei, în vederea menţinerii, modificării sau revocării măsurii
stabilite, cu respectarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale cu cazare;
l.) implică beneficiarii/reprezentanţii legali ai acestora în procesul de elaborare şi
implementare a planului individual de intervenţie, asigurându-se că beneficiarii au
responsabilităţi şi îndatoriri pe care le cunosc şi pe care trebuie să le respecte, în conformitate cu
prevederile legale și contractuale, cu respectarea particularităților de vârstă și individuale, în
limitele discernământului individual încheind în acest sens contracte de acordare a serviciilor
sociale;
m.) completează evaluarea situaţiei socioeconomice a persoanei adulte aflate în nevoie, a
nevoilor şi resurselor acesteia. Asigură furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea
refacerii şi dezvoltării capacităţilor individuale şi ale celor familiale necesare pentru a depăşi cu
forţe proprii situaţiile de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat
privind măsurile de asistenţă socială;
n.) acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la
exprimarea liberă a opiniei;
o.) depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în
nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii acesteia;

p.) verifică şi reevaluează trimestrial şi ori de câte ori este cazul modul de îngrijire a
persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit o măsură de asistenţă socială într-o instituţie,
în vederea menţinerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;
q.) asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei adulte
aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea şi asigurarea funcţionării în structura proprie a unor
centre specializate;
r.) depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului
individualizat privind măsurile de asistenţă socială;
s.) propune măsuri pentru organizarea, administrarea şi finanţarea serviciilor sociale
destinate persoanelor vârstnice, precum şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate,
în condiţiile legii;
ș.) elaborează şi implementează pe baza rezultatelor evaluării planul individualizat de
asistență și îngrijire pentru persoanele vârstnice instituţionalizate în cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
t.) asigură cunoaşterea standardelor de calitate specifice serviciilor destinate persoanelor
adulte cu handicap şi monitorizează implementarea acestora în unităţile proprii, sau aparţinând
furnizorilor privaţi acreditaţi care furnizează servicii sociale şi cu care instituţia are relaţii
contractuale;
ț.) instrumentează solicitările privind internarea unei persoane adulte cu handicap într-un
serviciu rezidențial pentru protecția persoanei adulte cu handicap, întocmind în acest sens un
raport psihosocial pe care îl înaintează Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap
Alba;
u.) acţionează pentru reintegrarea socială şi familială a persoanelor instituţionalizate şi
pentru refacerea capacitaţilor individuale necesare depăşirii cu forţe proprii a situaţiilor de
dificultate;
v.) acţionează în permanenţă pentru promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
colaborând cu reprezentanţii societăţii civile pentru facilitarea participării acestora la viaţa
comunităţii;
x.) ţine legătura cu instituţii/autorităţi publice, organizaţii nonguvernamentale şi
reprezentanţi ai societăţii civile pentru promovarea şi respectarea drepturilor persoanelor cu
handicap;
y.) asigură, la cerere, persoanelor adulte cu/sau fără handicap furnizarea de informaţii şi
servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării capacităţilor individuale şi ale celor familiale
necesare pentru a depăşi cu forţe proprii situaţiile de dificultate;
z.) asigură, în limita resurselor disponibile, la solicitarea persoanelor sau a autorităţilor
publice locale şi în cazul în care acestea nu dispun de resursele necesare, intervenţia în regim de
urgenţă în vederea luării unor măsuri de protecţie specială;
aa.) acordă persoanei adulte cu handicap, la cerere şi în limita competenţelor legale
asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului la libera opinie şi exprimare;
bb.) menţine legătura cu autorităţile locale pentru identificarea şi soluţionarea cazurilor în
care sunt implicate persoanele adulte sau cu handicap;
cc.) propune derularea de activităţi în vederea prevenirii, reducerii şi eliminării
marginalizării şi excluziunii sociale a persoanelor adulte cu handicap;
dd.) implementează recomandările din procesele verbale de control proprii sau de la
Agenția județeană pentru plăți și inspecțiesocială cu scopul de a corecta neconformităţile
identificate, a îmbunătăţi şi eficientiza activitatea;
ee.) asigură, prin personalul de specialitate din cadrul serviciului, coordonarea
metodologică a unităților rezidențiale pentru persoane adulte/cu handicap din subordinea
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
ff.) colaborează cu unitățile de asistență socială și serviciile din aparatul propriu în
vederea transmiterii răspunsurilor la măsurile dispuse de inspectorii sociali în procesele verbale
de control, pentru obținerea acreditării serviciilor sociale de tip rezidențial pentru persoane cu
handicap, furnizate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
gg.) întocmeşte documentaţia necesară în vederea acreditării serviciilor sociale pentru
persoane adulte/cu handicap din organigrama Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba;
hh.) colaborează cu serviciile din aparatul propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba şi cu unitățile de asistență socială din structura acesteia în

vederea întocmirii şi transmiterii documentelor necesare pentru acreditarea serviciilor pentru
persoane adulte/cu handicap din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba;
ii.) elaborează capitolele care privesc descrierea serviciilor sociale pentru persoane
adulte/cu handicap și modalitățile de monitorizare a acestora din caietele de sarcini pentru
contractarea serviciilor sociale;
jj.) realizează periodic evaluarea şi monitorizarea modului în care sunt respectate
standardele în serviciile sociale pentru persoane adulte/cu handicap din structura Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba și a furnizorilor de servicii cu care
instituția are încheiate contracte de prestări servicii sociale;
kk.) întocmește, păstrează și actualizează documentația referitoare la situația asistentului
personal profesionist;
ll.) sprijină și monitorizează activitatea asistenților personali profesioniști de îngrijire a
adultului cu handicap;
mm.) informează prin asistenții sociali, asistentului personal profesionist, înainte de
plasarea adultului cu handicap la acesta, standardele, procedurile și orice instrucțiuni referitoare
la îngrijirea adultului;
nn.) colaborează cu responsabilii de caz ai adultului, în vederea asigurării unui
management de caz eficient pentru adultul plasat la asistentul personal profesionist;
oo.) evaluează anual sau ori de câte ori este nevoie, activitatea fiecărui asistent personal
profesionist;
pp.) propune Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Alba, acolo unde
este cazul, retragerea sau suspendarea atestatului de asistent personal profesionist;
qq.) identifică nevoile de pregătire și potențialul fiecărui asistent personal profesionist;
rr.) coordonează și răspunde de activitatea asistenților personali profesioniști angajați ai
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
ss.) întocmeşte și revizuieşte procedurile de lucru ale serviciului;
șș.) întocmește și asigură implementarea în cadrul serviciului a Procedurilor operaționale
în conformitate cu Ordinul secretarului general al guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea
Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările
ulterioare;
tt.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea
sistemului de Control intern managerial în cadrul serviciului;
țț.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul serviciului în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
uu.) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite prin dispoziție de către
directorul general.
Art. 58. Asistenţii personali profesionişti atestaţi conform H.G. nr. 548/2017 privind
aprobarea condiţiilor sunt sub coordonarea Serviciul management de caz pentru persoanele
adulte cu dizabilități şi Monitorizare servicii sociale
Art. 59. Serviciul management de caz pentru persoanele adulte cu dizabilități şi
Monitorizare servicii sociale se subordonează directorului general adjunct care coordonează
activitatea din domeniul protecţiei persoanelor adulte și/sau cu dizabilităţi şi colaborează cu
serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Alba.
Art. 60. Biroul intervenție în regim de urgență în domeniul asistenței sociale
îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
a.) realizează activităţi de informare şi promovare a serviciilor oferite în interesul
superior al copiilor expuşi la abuz, neglijare şi exploatare;
b.) realizează, împreună cu reprezentanții poliției și ai Direcțiilor de Asistență Socială /
Serviciilor Publice de Asistență Socială / Unităților Administrativ Teritoriale evaluarea nevoilor
copilului/evaluarea iniţială, după caz, privind expunerea acestuia iminentă la abuz, neglijare şi
exploatare, pentru cazurile care intră în atenţia instituţiei prin intermediul liniilor de urgență;
c.) transmite Serviciului de intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație,
repatrieri, violență în familie și prevenirea marginalizării sociale, evaluarea iniţială, precum şi
toate documentele în vederea efectuării evaluării detaliate a copilului, după caz;
d.) contactează Direcțiile de Asistență Socială / Serviciile Publice de Asistență Socială /
Unitățile Administrativ Teritoriale pentru efectuarea evaluării inițiale, în situaţia în care timpul

de deplasare a echipei mobile depăşeşte durata de o oră şi informaţiile despre caz indică pericol
iminent pentru viaţa copilului/victima violenței în familie, conform standardelor în vigoare;
e.) asigură înregistrarea semnalărilor în situaţii de abuz, neglijare şi exploatare a
copilului/victimei violenței în familie în baza de date a Direcției şi intervenţia promptă în
cazurile urgente prin intermediul echipei mobile;
f.) întocmește documentația și înaintează instanţei judecătoreşti, prin intermediul
Serviciului juridic și contencios, propuneri privind instituirea unei măsuri de protecţie specială în
regim de urgență;
g.) asigură completarea fişei de semnalare obligatorie şi evaluare iniţială a situaţiilor de
abuz, neglijare sau exploatare/violență în familie, conform standardelor în vigoare;
h.) furnizează, la cerere, informaţii adecvate nevoilor clienţilor şi îi îndrumă către
serviciile corespunzătoare, inclusiv îi reorientează sau îi referă către alte servicii de specialitate
în domeniul protecţiei copilului împotriva abuzului, neglijării şi exploatării/violență în familie
atunci când soluţionarea problemei prezentate depăşeşte competenţele;
i.) respectă anonimatul şi confidenţialitatea convorbirilor telefonice;
j.) supraveghează modul de funcționare al liniilor telefonice de urgență (Telefonul
copilului și Telefonul victimelor violenței în familie) și semnalează de urgență orice defecțiune
sesizată;
k.) instrumentează toate cazurile sesizate pe liniile telefonice de urgență (pentru copilul
abuzat, neglijat,exploatat cât și pentru victimele violenței în familie), respectând standardele în
vigoare;
l.) întocmeşte, trimestrial, situaţii cu cazurile instrumentate şi le comunică Serviciului
monitorizare, analiză statistică, strategii, programe, proiecte și ONG din cadrul Direcţiei;
m.) înregistrează cazurile sezizate prin intermediul liniilor de urgență în bazele de date
existente la nivelul Direcției;
n.) întocmește și asigură implementarea în cadrul biroului a Procedurilor operaționale în
conformitate cu Ordinul secretarului general al guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea
Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările
ulterioare;
o.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea
sistemului de Control intern managerial în cadrul biroului;
p.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul biroului în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
q.) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite prin dispoziție de către
directorul general.
Art. 61. Biroul intervenție în regim de urgență în domeniul asistenței sociale se
subordonează directorului general adjunct care coordonează activitatea de protecţie a drepturilor
copilului şi colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Art. 62. Biroul evidență și plată beneficii de asistenţă socială, îndeplineşte următoarele
atribuţii specifice:
a.) soluţionează, în condiţiile legii, cererile persoanelor cu handicap, referitoare la
acordarea drepturilor băneşti şi a facilităţilor;
b.) întocmeşte baza de date privind acordarea drepturilor băneşti şi a facilităţilor pentru
persoanele cu handicap;
c.) întocmeşte evidenţele primare şi documentele care stau la baza plăţii drepturilor
persoanelor cu handicap, în vederea efectuării plăţii;
d.) comunică la termene stabilite Serviciului financiar-contabil facturile emise de
prestatorii de servicii pentru persoanele cu handicap;
e.) întocmeşte şi actualizează baza de date proprie a persoanelor cu handicap din evidenţa
instituţiei;
f.) prelucrează datele şi informaţiile şi stabileşte prin decizii individuale drepturile băneşti
ale persoanelor cu handicap;
g.) asigură operativitatea bazei de date a plăţilor, tipăreşte mandatele şi le expediază către
Poştă, asigură plăţile în conturile bancare personale;
h.) identifică şi urmăreşte debitele precum şi recuperarea acestora;
i.) predă către asociaţiile persoanelor cu handicap, pe baza de protocoale, biletele de
călătorie ale membrilor acestora;

j.) asigură acordarea facilitaţilor prevăzute de lege pentru persoanele cu handicap;
k.) ţine legătura cu prestatorii de servicii în vederea asigurării corectitudinii acordării
drepturilor şi facilităţilor persoanelor cu handicap;
l.) ţine evidenţa biletelor de transport CFR ce se acordă persoanelor cu handicap şi
asigură necesarul de bilete pentru acoperirea nevoilor persoanelor cu handicap;
m.) menţine legătura cu alte instituţii implicate în acordarea drepturilor şi facilitaţilor
persoanelor cu handicap;
n.) verifică corectitudinea tuturor situaţiilor justificative de plată sosite din partea
prestatorilor de servicii;
o.) completează la zi baza de date din programul naţional de evidenţă a persoanelor cu
handicap „ D– Smart” privind drepturile legale ale beneficiarilor;
p.) întocmește și asigură implementarea în cadrul biroului a Procedurilor operaționale în
conformitate cu Ordinul secretarului general al guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea
Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările
ulterioare;
q.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea
sistemului de Control intern managerial în cadrul biroului;
r.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul biroului în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
s.) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către directorul
general.
Art. 63. Biroul evidență și plată beneficii de asistenţă socială se subordonează
directorului general adjunct (economic) şi colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Art. 64. Serviciul financiar contabil îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
a.) organizează şi conduce contabilitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba, potrivit normelor financiar-contabile în vigoare, întocmind
documentele justificative privind operaţiunile patrimoniale şi urmărind ţinerea corectă şi la zi a
acestora;
b.) ţine contabilitatea mijloacelor fixe pe categorii şi pe fiecare obiect de evidenţă, a
valorilor materiale cantitativ şi valoric, a obiectelor de inventar, a mijloacelor băneşti, a clienţilor
şi furnizorilor, a salariilor, a obligaţiilor şi a creanţelor, a veniturilor pe surse de venituri după
natura lor;
c.) planifică, coordonează, organizează şi controlează ţinerea evidenţei contabile
bugetare;
d.) exercită activitatea de control financiar preventiv;
e.) întocmeşte lunar balanţa de verificare pentru urmărirea înregistrării corecte în
contabilitate a operaţiunilor patrimoniale;
f.) întocmeşte dări de seamă contabile trimestriale şi anuale, contul de execuţie al
bugetului şi orice alte situaţii financiare cerute de Direcţia Judeţeană a Finanţelor Publice sau
Trezorerie;
g.) întocmeşte registrele contabile prevăzute de legislaţia în vigoare;
h.) ţine evidenţa plăţilor de casă şi a cheltuielilor efective pe structura clasificaţiei
bugetare;
i.) evaluează elementele patrimoniale pe baza inventarierii, cel puţin o dată pe an şi în alte
situaţii prevăzute de lege;
j.) asigură întocmirea execuţiei de casă şi a bilanţului contabil;
i.) verifică condiţiilor de acceptare a documentelor de plată şi concordanţa între Ordinele
de plată emise şi extrasele de cont eliberate de Trezorerie, bănci, ş.a.;
k.) verifică condiţiilor de acceptare a documentelor de plată şi concordanţa între Ordinele
de plată emise şi extrasele de cont eliberate de Trezorerie, bănci ş.a.;
l.) răspunde în faţa organelor de control asupra modului de cheltuire a fondurilor
financiare;
m.) ţine evidenţa corectă şi la zi a operaţiunilor de încasări şi plăţi derulate prin conturile
instituţiei şi urmăreşte încadrarea cheltuielilor pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare şi pe
destinaţia sumelor;

n.) organizează şi conduce distinct evidenţa încasărilor şi a plaţilor din surse
extrabugetare şi urmăreşte efectuarea cheltuielilor conform destinaţiei din documentele legal
încheiate;
o.) execută anual sau ori de cate ori este nevoie inventarierea patrimoniului, scoaterea din
funcţiune, casarea şi dezmembrarea ori valorificarea, după caz, a bunurilor pentru care s-a
aprobat aceasta;
p.) întocmeşte şi depune la Direcţia Generală Protecţia Copilului şi Direcţia Generală
Protecţia Persoanelor cu Dizabilități, fişa de monitorizare pentru activitatea economicofinanciară a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
q.) ţine registrul de evidenţă a bunurilor din patrimoniul instituţiei, a bunurilor aparţinând
domeniului public şi privat al judeţului date în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba;
r.) urmăreşte derularea activităţilor de casierie a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Alba;
s.) întocmeşte fişele mijloacelor fixe, evidenţiază şi înregistrează în contabilitate
imobilizările şi amortizării mijloacelor fixe din patrimoniul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba;
ș.) ţine evidenţa contractelor şi a încasărilor din concesiuni, închirieri, asocieri etc.;
t.) ţine evidenţa documentelor cu regim special şi a altor valori;
ț.) întocmeşte bugetul proiectelor, programelor şi activităţilor proprii;
u.) asigură întocmirea la termen a documentelor de angajare bugetară şi de plată ale
activităţilor contabile;
v.) elaborează proiectele bugetelor anuale ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba, precum şi previziunile de buget pe termen mediu şi lung, pe care le
supune avizării Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba şi aprobării Consiliului Judeţean Alba;
x.) analizează propunerile de buget ale instituţiilor subordonate şi le centralizează în
vederea cuprinderii lor în bugetul general;
y.) organizează evidenţa angajamentelor legale şi a angajamentelor bugetare pentru
fiecare subdiviziune a clasificaţiei bugetare;
z.) organizează evidenţa creditelor bugetare aprobate pentru fiecare subdiviziune a
clasificaţiei bugetare precum şi a modificărilor intervenite pe parcursul anului, ca urmare a
rectificărilor de buget;
aa.) organizează evidenţa angajamentelor bugetare şi compararea datelor angajamentelor
bugetare aprobate şi a celor angajate pentru a putea determina creditele bugetare disponibile care
pot fi angajate;
bb.) angajează şi ordonanţează cheltuielile bugetare pe baza documentelor justificative;
cc.) efectuează deschideri de credite (finanţări), atât pentru conturile proprii cât şi pentru
conturile unităţilor subordonate şi verifică încadrarea acestora în planurile aprobate;
dd.) înregistrarea, verificarea şi centralizarea conturilor de execuţie lunare ale fiecărei
unităţi subordonate;
ee.) întocmeşte referate de specialitate în vederea iniţierii proiectelor de hotărâri din
domeniul propriu de activitate;
ff.) urmăreşte respectarea şi punerea în aplicare a hotărârilor consiliului judeţean privind
alocarea unor sume pe diferitele destinaţii;
gg.) urmăreşte respectarea şi ţinerea evidenţei sumelor defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat pe destinaţii precise stabilite prin Legea bugetului de stat;
hh.) întocmeşte solicitări suplimentare de sume defalcate, adresate Consiliului Judeţean
Alba în situaţia în care aceste sume sunt insuficiente (salarii personal, indemnizaţii persoane cu
handicap ş.a.m.d.);
ii.) asigură întocmirea la termen a documentelor de angajare bugetară şi de plată ale
activităţilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
jj.) asigură asistenţă de specialitate serviciilor şi componentelor funcţionale din structura
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
kk.) verifică încadrarea listelor de lucrări, de bunuri şi servicii din proiectul planului
anual de achiziţii în prevederile bugetare;
ll.) întocmeşte propunerile şi urmăreşte execuţia veniturilor şi cheltuielilor prevăzute în
bugetul propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba pe surse de

finanţare şi destinaţii şi informează periodic sau la solicitarea conducerii instituţiei despre modul
de realizare;
mm.) urmăreşte respectarea condiţiilor de legalitate şi regularitate şi/sau de încadrare în
limitele stabilite şi destinaţia creditelor bugetare şi de angajament a proiectelor de operaţiuni;
nn.) întocmeşte şi supune spre aprobare ordonatorului principal de credite repartizarea
bugetului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba pe trimestre şi pe
subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare;
oo.) urmăreşte respectarea procedurilor privind parcurgerea celor 4 faze ale procesului
execuţiei bugetare a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata;
pp.) organizează inventarierea periodică, cu respectarea prevederilor legale incidente, a
patrimoniului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi prezintă
propuneri de completare, casare sau scoatere din funcţiune a unor mijloace fixe şi obiecte de
inventar;
qq.) coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de activitatea financiar-contabilă a
serviciilor şi componenţelor funcţionale din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba care au organizata contabilitate proprie;
rr.) se informează şi asigură verificarea stării de funcţionare şi a gradului de uzură al
mijloacelor fixe şi al obiectelor de inventar din patrimoniul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba şi propune măsuri corespunzătoare;
ss.) întocmeşte şi transmite periodic Direcţiei Generale Protecţia Copilului situaţia
referitoare la cheltuiala/copil/luna în serviciile şi componentele funcţionale ale Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; iniţiază propuneri de măsuri de
reducere a acestor cheltuieli;
șș.) întocmește și asigură implementarea în cadrul serviciului a Procedurilor operaționale
în conformitate cu Ordinul secretarului general al guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea
Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările
ulterioare;
tt.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea
sistemului de Control intern managerial în cadrul serviciului;
țț.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul serviciului în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
uu.) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către directorul
general.
Art. 65. Serviciul financiar - contabil se subordonează directorului general adjunct
(economic) şi colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Art. 66. Serviciul achiziţii, patrimoniu, tehnic şi administrativ îndeplineşte
următoarele atribuţii specifice:
a.) asigură administrarea şi îmbunătăţirile în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea
personalul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba și monitorizează
starea tehnică a imobilelor și logisticii transferate prin contractele de comodat către furnizorii
privați, sprijină furnizorii privați în realizarea operațiilor de întreținere a bunurilor date în
comodat;
b.) primeşte și centralizează referatele cu privire la necesarul de bunuri, servicii şi lucrări
de la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
c.) preia şi distribuie către serviciile şi compartimentele funcţionale din cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba bunurile achiziţionate în vederea
utilizării la nivelul acestora;
d.) ţine evidenţa ajutoarelor şi donaţiilor primite şi asigură, repartizarea lor pe unităţile
din subordine, conform destinaţiei stabilite prin contractul de donaţie;
e.) gestionează activitatea de selecţionare a documentelor aflate în arhiva Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, asigurând constituirea, păstrarea,
selecţionarea şi conservarea fondului arhivistic a acesteia;
f.) ţine evidenţa responsabililor pe obiective cu privire la gestionarea documentelor care
urmează a fi arhivate;
g.) asigură efectuarea activităţilor de prospectare de piaţă în cazul achiziţiilor directe de
bunuri, servicii sau lucrări necesare pentru buna funcționare a serviciului;

h.) participă la inventarierea patrimoniului conform legii contabilităţii şi a normelor de
inventariere;
i.) urmăreşte realizarea şi respectarea graficelor de execuţie a lucrărilor de reparaţii şi
investiţii şi sesizează şeful ierarhic de nerespectarea termenelor contractate;
j.) participă la recepţia lucrărilor de investiţii, reparaţii curente şi capitale în momentul
finalizării acestora;
k.) asigură încheierea contractelor pentru energie electrică, energie termică, gaz metan,
apă-canal, gunoi, prestări servicii, lucrări de reparaţii curente pentru sediul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
l.) face propuneri privind lucrările de reparaţii curente la imobile şi celelalte mijloace fixe
din dotare, urmăreşte realizarea reparaţiilor şi participă la efectuarea recepţiilor;
m.) ţine la zi gestiunea obiectelor de inventar, a furniturilor de birou etc;
n.) întocmeşte comenzile, recepţia, darea în inventar şi în consum a bunurilor
achiziţionate pentru folosinţa lor de către personalul de la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba;
o.) face propuneri pentru aprovizionarea tehnico-materială cu piese de schimb,
consumabile şi rechizite de birou;
p.) urmăreşte respectarea disciplinei muncii şi propune sancţiuni disciplinare şi
recompense pentru angajaţii din serviciu;
q.) analizează, când este cazul, necesitatea şi oportunitatea propunerilor venite din partea
componentelor funcţionale ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Alba cu privire la achiziţia publică de servicii şi lucrări;
r.) formulează şi fundamentează propunerile pentru executarea unor investiţii şi reparaţii
la imobilele, instalaţiile aferente şi celelalte mijloace fixe aflate în patrimoniul şi/sau
administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
s.) colaborează la întocmirea documentaţiei (caietul de sarcini-specificaţiile tehnice)
pentru achiziţia publică de lucrări sau de servicii pentru construcţii, reabilitare, reamenajare,
instalaţii s.a;
ș.) colaborează la urmărirea executării lucrărilor şi îndeplinirea serviciilor specifice
contractate;
t.) participa in cadrul recepţiilor la terminarea lucrărilor şi la expirarea perioadei de
garanţie;
ț.) verifică îndeplinirea calităţii lucrărilor executate, în perioada de garanţie;
u.) răspunde de întocmirea documentaţiilor necesare pentru cartea tehnică a tuturor
construcţiilor aflate în patrimoniul şi/sau administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba;
v.) pune la dispoziţia comisiilor de evaluare a ofertelor pentru achiziţia publică de servicii
şi lucrări, analizele tehnice necesare stabilirii ofertei câştigătoare;
x.) asigură obţinerea avizelor şi autorizaţiilor tehnice necesare pentru achiziţiile de
servicii şi lucrări şi pentru executarea contractelor subsecvente;
y.) colaborează la întocmirea şi fundamentarea listelor de lucrări de investiţii în proiectul
de buget şi a programului anual de achiziţii publice, studii, dotări şi proiecte;
z.) planifică lucrările de investiţii aprobate pentru finanţare în bugetul anual;
aa.) asigură urmărirea execuţiei lucrărilor de investiţii, conform legislaţiei în vigoare,
precum și obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de construcţie pentru lucrările de investiţii;
bb.) verifică şi recepţionează lucrările şi serviciile contractate din domeniul de activitate;
cc.) verifică situaţiile de lucrări, confirmând veridicitatea acestora;
cc.) efectuează recepţia la terminarea lucrărilor şi recepţia finală, după expirarea
perioadei de garanţie;
dd.) comunică recepţiile Serviciului financiar - contabil în vederea luării în evidenţa
contabilă şi urmăreşte şi asigură decontările lucrărilor şi serviciilor executate, conform
contractelor în derulare;
ee.) colaborează cu compartimentele de specialitate în elaborarea de programe şi strategii
de dezvoltare pe termen mediu şi lung;
ff.) promovează şi derulează proiecte finanţate din diferite fonduri nerambursabile,
asigurând documentaţiile tehnice şi procedurile pentru derularea unor lucrări de investiţii în
parteneriate, asocieri;

gg.) urmăreşte înregistrarea în contabilitate şi în patrimoniu a obiectivelor de investiţii
finalizate;
hh.) iniţiază şi promovează procedurile privind aplicarea legislaţiei în domeniul
conservării bunurilor imobile;
ii.) coordonează şi monitorizează inventarierea anuală a patrimoniului;
jj.) ţine evidenţa bunurilor imobile (clădiri, terenuri, alte bunuri) aflate în administrarea
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
kk.) constituie baza de date operaţională a evidenţei patrimoniului;
ll.) elaborează documentaţiile administrative in vederea acceptării ofertelor de donaţie de
bunuri imobile ce intră în patrimoniu;
mm.) asigură respectarea prevederilor legale privind publicarea de date și protecția
datelor personale;
nn.) asigură și actualizează baza de date DSMART şi efectuează verificări ale datelor în
mod periodic;
oo.) asigură întreţinerea reţelei de calculatoare aflată în sediul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
pp.) elaborează împreună cu serviciile din cadrul instituției a programelor strategice pe
termen scurt și mediu în domeniul logistic;
qq.) asigură întocmirea și transmiterea lunară către primării a listelor cu situaţia
beneficiarilor cu legitimaţii de transport local valabile;
rr.) asigură întocmirea şi transmiterea lunară către Casa de Asigurări de Sănătate Alba a
listelor conţinând beneficiarii care au calitatea de persoane cu handicap;
ss.) asigură realizarea service-ul de urgenţă pentru calculatoarele şi perifericele aflate în
sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
șș.) asigură servicii de setări parametri de funcțioanre rețea, de întreținere preventivă, de
desprăfuire și aspirare interioară a echipamentelor IT;
tt.) acordă asistență, îndrumare tehnică și instruirea personalului în ceea ce privește
utilizarea rețelei, a calculatoarelor și imprimantelor, a aplicațiilor software;
țț.) asigură menținerea resurselor tehnologice a informației hard în stare optimă de
funcționare;
uu.) îmbunătățește securitatea în cadrul sistemului informatic și evită riscul de pierdere
de informații vitale pentru sistem;
vv.) propune achiziționarea de programe informatice și materiale consumabile pentru
sistemele informatice;
xx.) asigură securizarea şi protejarea datelor prin parolarea tuturor calculatoarelor din
reţeaua de calculatoare astfel încât să se evite accesul necontrolat la date;
zz.) supraveghează echipamentele de calcul din dotarea Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba astfel să nu se execute intervenţii neautorizate la aceste
echipamente;
aaa.) face propuneri privind necesarul de tehnică de calcul, programe soft care trebuie
achiziţionate şi consumabile pentru a se achiziţiona, evitându-se astfel situaţiile de criză;
bbb.) asigură instruirea utilizatorilor de calculatoare în ce priveşte utilizarea acestora
astfel încât să se evite distrugerea calculatoarelor sau a programelor cu care lucrează;
ccc.) exploatează aplicaţiile informatice prin depanarea și instalarea software-urilor
pentru toate tipurile de aplicații agreate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba;
ddd.) desfăşoară operaţiuni pentru menţinerea echipamentelor şi a programelor de
aplicaţii la parametrii de funcţionare;
eee.) asigură instalarea şi configurarea componentelor hard la nivelul echipamentelor de
calcul;
fff.) asigură securitatea datelor, salvări periodice prin creearea de C.D - uri în acest scop;
ggg.) asigură completarea și actualizarea lunară a Registrului electronic central privind
persoanele cu handicap - Macheta de date;
hhh.) asigură transmiterea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi a
Machetei de date în format electronic, până la data de 10 ale lunii următoare perioadei raportate;
iii.) întocmește și asigură implementarea în cadrul serviciului a Procedurilor operaționale
în conformitate cu Ordinul secretarului general al guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea

Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările
ulterioare;
jjj.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea
sistemului de Control intern managerial în cadrul serviciului;
kkk.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul serviciului în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
lll.) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către directorul
general.
Art. 67. Serviciul achiziţii, patrimoniu, tehnic şi administrativ se subordonează
directorului general adjunct (economic) şi colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Art. 68. Compartimentul achiziţii și contractare servicii sociale face parte din
structura Serviciul achiziţii, patrimoniu, tehnic şi administrativ și îndeplineşte următoarele
atribuţii specifice:
a.) asigură organizarea şi desfăşurarea achiziţiilor publice de bunuri, lucrări şi servicii ale
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
b.) elaborează, în ultimul trimestru al anului în curs, strategia anuală de achiziții publice
pentru anul următor aceasta cuprinzând totalitatea proceselor de achiziție publică planificate a fi
lansate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba pe parcursul
unui an bugetar. Strategia anuală de achiziții publice este supusă aprobării Directorului General
al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
c.) elaborează programul anual al achiziţiilor publice al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba pe baza propunerilor întocmite de către compartimentele
instituţiei, în funcţie de gradul de prioritate şi îl supune aprobării Directorului General al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
d.) realizează derularea procedurilor de achiziţie publică la nivelul componentelor
funcţionale ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
e.) se preocupă de estimarea valorii contractelor de achiziţie în vederea fundamentării
bugetului de venituri şi cheltuielile pentru fiecare an bugetar;
f.) estimează valoarea fiecărui contract de achiziţie publică şi propune procedura de
achiziţie aplicabilă;
g.) asigură publicitatea achiziţiilor publice transmiţând spre publicare în SEAP anunţurile
de intenţie şi de participare privind achiziţiile publice în care Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba este autoritate contractantă;
h.) întocmeşte documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei în cadrul
procedurilor de achiziţie publică desfăşurate la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba;
i.) asigură organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică;
j.) întocmeşte dosarul achiziţiei publice pentru fiecare contract atribuit;
k.) ţine evidenţă contractelor de achiziţie publică la nivelul întregii instituţii;
l.) asigură comunicarea cu furnizorii de produse, servicii, lucrări pe parcursul derulării
contractelor de achiziţie publică;
m.) elaborează împreună cu personalul de specialitate din cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba documentaţia de atribuire pentru achiziţia publică
de bunuri, servicii şi lucrări;
n.) întocmeşte referatele pentru constituirea comisiilor de licitaţii achiziţii publice;
o.) rezolvă contestaţiile, restituie garanţiile de participare, informează ofertanţii despre
rezultatul procedurii pe baza raportului procedurii întocmit de către comisia de evaluare a
ofertelor;
p.) întocmeşte, după caz, contractele de achiziţii publică şi ţine evidenţa contractelor de
achiziţii publice;
q.) asigură colaborarea cu Agenția Naţională pentru Achiziţii Publice, Consiliul Naţional
de Soluţionare a Contestaţiilor, Ministerul Finanţelor Publice, în conformitate cu actele
normative în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi servicii;
r.) constituie şi păstrează dosarului achiziţiei publice;

s.) întocmește și asigură implementarea în cadrul compartimentului a Procedurilor
operaționale în conformitate cu Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului
intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;
ș.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea
sistemului de Control intern managerial în cadrul compartimentului;
t.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul compartimentului în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
ț.) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către directorul
general.
Art. 69. Compartimentul achiziţii și contractare servicii socile se subordonează
Serviciului achiziţii, patrimoniu, tehnic şi administrativ şi colaborează cu serviciile funcţionale
din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Art. 70. Serviciul întreținere și deservire îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
a.) asigură administrarea şi îmbunătăţirile în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea
personalul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba și monitorizează
starea tehnică a imobilelor și logisticii transferate prin contractele de comodat către furnizorii
privați, sprijină furnizorii privați în realizarea operațiilor de întreținere a bunurilor date în
comodat;
b.) asigură întreţinerea, gospodărirea, igienizarea şi reparaţiile/îmbunătăţirile în spaţiile în
care îşi desfăşoară activitatea personalul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba;
c.) răspunde de buna întreţinere şi exploatare a parcului de maşini din dotare;
d.) eliberează, ţine evidenţa foilor de parcurs şi întocmeşte foile de activitate zilnică ale
autovehiculelor, precum si pontajul conducatorilor auto lunar pentru autovehiculele din parcul
auto central;
e.) colaborează cu şefii celorlalte servicii de asistenţă socială şi protecţia copilului pentru
stabilirea traseelor zilnice ale mijloacelor auto din dotare;
f.) verifică încadrarea în cota lunară de carburant a intregului parc auto al Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
g.) coordonează şi monitorizează activitatea administrativ-gospodărească din structurile
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
h.) asigură buna executare a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente;
i.) asigură întreţinerea instalaţiilor şi dotărilor clădirilor şi bunurilor aparţinând Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
j.) urmăreşte realizarea şi respectarea graficelor de execuţie a lucrărilor de reparaţii şi
sesizează şeful ierarhic de nerespectarea termenelor contractate;
k.) participă la recepţia lucrărilor de reparaţii curente şi capitale în momentul finalizării
acestora;
l.) face propuneri privind lucrările de reparaţii curente la imobile şi celelalte mijloace fixe
din dotare, urmăreşte realizarea reparaţiilor şi participă la efectuarea recepţiilor;
m.) organizează şi asigură accesul persoanelor în sediu, asigură paza bunurilor din
administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
n.) urmăreşte respectarea disciplinei muncii şi propune sancţiuni disciplinare şi
recompense pentru angajaţii din serviciu;
o.) asigură prin personal tehnic autorizat de ISCIR, denumit în continuare RSVTI,
întreţinerea şi repararea echipamentelor din domeniul ISCIR deţinute de Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba precum şi de exploatarea corectă şi legală a
acestora, în conformitate cu dispoziţiile prescripţiilor tehnice, colecţia ISCIR;
p.) RSVTI răspunde de luarea măsurilor pentru aplicarea prescripţiilor tehnice privind
siguranţa în funcţionare a instalaţiilor sub presiune şi de ridicat;
q.) prezintă echipamentele/instalaţiile, precum şi documentaţia tehnică prevăzută de
Prescripţiile tehnice – Colecţia ISCIR, la verificările tehnice care se efectuează de ISCIR–
INSPECT în vederea autorizării funcţionării echipamentelor/instalaţiilor sau ori de câte ori se
solicită de către ISCIR;
r.) ţine evidenţa instalaţiilor sub presiune şi de ridicat şi urmăreşte efectuarea la termen a
verificării tehnice oficiale fără de care instalaţiile respective nu pot funcţiona;
s.) urmăreşte pregătirea echipamentelor/instalaţiilor şi a sarcinilor de încercare necesare
pentru verificările tehnice oficiale şi participă la efectuarea lor;

ș.) supraveghează ca echipamentele/instalaţiile să fie folosite în conformitate cu
prevederile prescripţiilor tehnice, instrucţiunilor de exploatare elaborate de producător şi a
normelor de protecţia muncii;
t.) urmăreşte realizarea în termen a dispoziţiilor date prin procesele-verbale de verificare
tehnică, examinează în mod regulat, registrul de evidenţă a funcţionării şi să ia măsuri pentru
remedierea imediată a defectelor semnalate;
ț.) asigură realizarea lucrărilor de revizii şi activităţile de reparaţii şi întreţinere, la
termenele scadente, a instalaţiilor sub presiune şi de ridicat (RSVRTI- ISCIR);
u.) transmite, în termen legal, planul anual de verificări tehnice periodice pentru anul
următor la ISCIR–INSPECT IT de care aparţine Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba;
v.) face propuneri pentru aprovizionarea tehnico-materială cu piese de schimb,
consumabile şi rechizite de birou;
x.) colaborează la urmărirea executării lucrărilor şi îndeplinirea serviciilor specifice
contractate;
y.) organizează recepţiile la terminarea lucrărilor şi la expirarea perioadei de garanţie.
îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către directorul general;
z.) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către directorul
general;
aa.) întocmește și asigură implementarea în cadrul serviciului a Procedurilor operaționale
în conformitate cu Ordinul secretarului general al guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea
Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările
ulterioare;
bb.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea
sistemului de Control intern managerial în cadrul serviciului;
cc.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul serviciului în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
dd.) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către directorul
general.
Art. 71. Serviciul întreținere și deservire se subordonează directorului general adjunct
(economic) și colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Capitolul VI
Statutul personalului
Art. 72. Personalul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba
este reprezentat de funcţionari publici, numiţi în funcţii publice, conform Legii nr. 188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare şi personal
contractual angajat pe bază de contract individual de muncă, în conformitate cu prevederile
Codului Muncii .
Art. 73. Numirea, eliberarea din funcţie şi sancţionarea disciplinară a directorului general
al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba se face prin hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba, la propunerea preşedintelui, iar stabilirea drepturilor salariale sunt
reglementate de prevederile legale privind salarizarea funcţionarilor publici.
Art. 74. Numirea, eliberarea din funcţie, sancţionarea disciplinară şi stabilirea drepturilor
salariale ale directorilor generali adjuncţi ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba se face conform legislaţiei ce reglementează categoria funcţionarilor publici.
Art. 75. (1) Numirea în funcţii publice, angajarea pe bază de contract individual de
muncă, eliberarea şi sancţionarea disciplinară a personalului sunt de competenţa directorului
general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, în conformitate cu
prevederile legale.
(2) Evaluarea performanţelor profesionale individuale şi promovarea
funcţionarilor publici/personalului contractual se face pe bază de examen sau concurs, în limita
fondurilor bugetare.
Art. 76. Drepturile de natură salarială ale personalului Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba se stabilesc conform dispoziţiilor legale privind funcţionarii
publici şi personalul contractual din unităţile bugetare.

Art. 77. În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba are dreptul, pe lângă salariul de bază şi la sporuri specifice,
conform legii.
Art. 78. Celelalte drepturi şi obligaţii ale funcţionarilor publici şi personalului
contractual, încadraţi la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba se
asigură, în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în Statutul funcţionarilor publici şi a legislaţiei
muncii în vigoare.
Art. 79. Asistenţii maternali profesionişti/asistenți personali profesioniști sunt încadraţi
pe bază de contract individual de muncă pe perioadă determinată, pe perioada de valabilitate a
atestatului şi sunt salarizaţi conform legislaţiei privind salarizarea unitarã a personalului platit
din fonduri publice.
Art. 80. (1) Personalului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Alba îi sunt interzise încălcarea confidenţialităţii informaţiilor deţinute în exercitarea atribuţiilor
de serviciu, a secretului de serviciu, precum şi pretinderea sau primirea de foloase necuvenite.
Încălcarea acestor interdicţii va fi sancţionată conform legislaţiei care reglementează activitatea
funcţionarilor publici şi a personalului contractual.
(2) Personalul are obligaţia de a respecta prevederile prezentului regulament,
cele ale regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor specializate, cerinţele fişelor
de post, etica şi deontologia profesională.
(3) Personalul are obligaţia de a îndeplini şi alte atribuţii din domeniul de
activitate al structurii din care face parte, care decurg din actele normative în vigoare, precum şi
sarcinile de serviciu dispuse legal de conducerea instituţiei, menite să concure la realizarea
integrală a atribuţiilor acesteia ori la îmbunătăţirea activităţii sale.
Art. 81. În realizarea atribuţiilor de serviciu, personalul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba are obligaţia să soluţioneze cu maximă operativitate şi
competenţă profesională întreaga problematică ce derivă din acestea, stabilită în detaliu în fişa
fiecărui post.
Capitolul VII
Unităţi/instituţii de asistenţă socială aflate în structura/subordinea
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba
Art. 82. (1) Organizarea şi structura Direcţiei generale se regăseşte în organigrama
aprobată de către Consiliul Judeţean Alba care cuprinde şi schema sistemului relaţional dintre
servicii/ birouri/ compartimente sau unităţi de asistenţă socială şi/ sau între acestea şi conducere,
respectiv Consiliul Judeţean Alba.
(2) Fiecare unitate de asistenţă socială prevăzută în organigramă funcţionează
fără personalitate juridică în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba și are un Regulament propriu de organizare şi funcţionare aprobat prin hotărârea
Consiliului Judeţean Alba, potrivit anexelor 2-36 ale prezentului Regulament.
(3) Directorii/şefii de centre se subordonează în mod direct conducerii Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi răspund pentru modul în care
organizează şi conduc unitatea/instituţia.
(4) Prevederile prezentului regulament sunt opozabile tuturor structurilor
instituţiei.
Capitolul VIII
Dispoziţii finale
Art. 83. Prezentul regulament de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba intră în vigoare de la data aprobării lui de către
Consiliul Judeţean Alba.
Art. 84. (1) În vederea monitorizării, coordonării şi îndrumării metodologice a
implementării şi dezvoltării sistemului de control intern/managerial, prin dispoziţie a directorului
general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.se constituie în
conformitate cu prevederile Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru
aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, cu modificările si
completările ulterioare, Comisia de monitorizare, cu atribuții în acest sens.
(2) Comisia prevăzută la alin. 1 are în principal următoarele atribuţii:

 elaborează și actualizează anual, până în data de 31 ianuarie a fiecărui an, Programul
de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial;
 coordonează procesul de actualizare a obiectivelor şi a activităţilor la care se ataşează
indicatori de performanţă sau de rezultat pentru evaluarea acestora;
 analizează şi prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor
generale ale funcţionării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, prin
stabilirea limitelor de toleranţă la risc, anual, aprobate de către directorul general al Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, care sunt obligatorii şi se transmit
tuturor compartimentelor pentru aplicare;
 analizează şi avizează procedurile formalizate şi le transmit spre aprobare directorului
general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
 analizează, în vederea aprobării, informarea privind monitorizarea performanţelor la
nivelul aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Alba, elaborată de secretariatul ethnic al Comisiei de monitorizare, pe baza raportărilor anuale
privind monitorizarea performanţelor anuale, de la nivelul compartimentelor;
 analizează, în vederea aprobării, informarea privind desfăşurarea procesului de
gestionare a riscurilor, elaborată de echipa de gestionare a riscurilor, pe baza raportărilor anuale,
de la nivelul compartimentelor;
 verifică și asigură concordanța cu prevederile legale în vigoare a procedurilor
formalizate, pe activităţi, cuprinzând obiectivele, acţiunile, responsabilităţile, termenele şi alte
componente ale măsurilor respective, acţiunile de perfecţionare profesională atât pentru
persoanele cu funcţii de conducere, cât şi pentru cele cu funcţii de execuţie;
 îşi însuşeşte chestionarele de control intern pentru fiecare standard;
 îndrumă compartimentele din aparatul de specialitate al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi instituţiile subordonate în elaborarea programelor
şi actualizarea acestora şi/sau în alte activităţi legate de controlul intern managerial;
 monitorizează trimestrial şi evaluează anual realizarea obiectivelor și atribuțiilor ce
revin Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
 prezintă directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba ori de câte ori consideră necesar, dar cel puţin o dată pe trimestru, informări
referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control
intern/managerial, în raport cu programul adoptat la acţiunile de monitorizare, coordonare şi
îndrumare metodologică întreprinse, precum şi la alte probleme apărute în legătură cu acest
domeniu;
 asigură armonizarea procedurilor utilizate în sistemul de control intern/managerial, la
nivelul compartimentelor din aparatul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba.
Art. 85. (1) Raportat la prevederile art. 9 lit. a și ale art. 11 lit. b pnct. 1 din prezentul
regulament, strategia de dezvoltare a serviciilor sociale conţine cel puţin următoarele informaţii:
obiectivul general şi obiectivele specifice, planul de implementare a strategiei, responsabilităţi şi
termene de realizare, sursele de finanţare şi bugetul estimat.
(2) Elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale se fundamentează în
principal pe informaţii colectate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Alba în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 11 lit. b pnct. 4, pnct.8 și pnct. 9 din prezentul
regulament
(3) Documentul de fundamentare conţine cel puţin următoarele informaţii:
a.) caracteristici teritoriale ale unităţii administrativ-teritoriale;
b.) nivelul de dezvoltare socioeconomică şi culturală a zonei;
c.) structura populaţiei, luându-se în calcul categoriile de vârstă, sex,
ocupaţie etc.;
d.) tipurile de situaţii de dificultate, vulnerabilitate, dependenţă sau risc
social, numărul potenţialilor beneficiari;
e.) tipurile de servicii sociale care ar putea răspunde nevoilor beneficiarilor
identificaţi şi argumentaţia alegerii acestora.
Art. 86. (1) Raportat la prevederile art. 9 lit. a și ale art. 11 lit. b pnct. 2 din prezentul
regulament, planul anual de acţiune se elaborează înainte de fundamentarea proiectului de
buget pentru anul următor, în conformitate cu strategia de dezvoltare a serviciilor sociale
judeţene şi cuprinde date detaliate privind numărul estimat şi categoriile de beneficiari, serviciile

sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare şi
programul de subvenţionare a serviciilor din fonduri publice, derulate cu respectarea legislaţiei în
domeniul ajutorului de stat, bugetul estimat şi sursele de finanţare.
(2) Planul anual de acţiune cuprinde, pe lângă elementele prevăzute la alin. 1,
planificarea activităţilor de informare a publicului, programul de formare şi îndrumare
metodologică în vederea creşterii performanţei personalului din structurile proprii care
administrează şi acordă servicii sociale.
(3) Elaborarea planului anual de acţiune se fundamentează prin realizarea unei
analize privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente şi cele propuse
spre a fi înfiinţate, resursele materiale, financiare şi umane disponibile pentru asigurarea
furnizării serviciilor respective, cu respectarea planului de implementare a strategiei judeţene de
dezvoltare a serviciilor sociale prevăzut la art. 85 din prezentul regulament, în funcţie de
resursele disponibile şi cu respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu.
(4) La elaborarea proiectului de buget anual aferent serviciilor sociale acordate la
nivelul județului Alba vor fi avute în vedere costurile de funcţionare a serviciilor sociale aflate în
administrare, inclusiv ale celor ce urmează a fi înfiinţate, costurile serviciilor sociale contractate,
ale celor cuprinse în lista serviciilor sociale ce urmează a fi contractate şi sumele acordate cu
titlu de subvenţie, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat, estimate în baza
standardelor de cost în vigoare.
(5) Anterior aprobării prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba a planului anual
de acţiune, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba îl transmite spre
consultare Comisiei judeţene de incluziune socială.
(6) În situaţia în care planul anual de acţiune prevede şi înfiinţarea de servicii
sociale de interes intercomunitar, prin participarea şi a altor autorităţi ale administraţiei publice
locale, planul anual de acţiune se transmite spre consultare şi acestor autorităţi.
Art. 87. Directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba urmăreşte actualizarea şi completarea permanentă a atribuţiilor structurilor şi
unităţilor de asistenţă socială din cadrul instituţiei, în funcţie de eventualele modificări
organizatorice şi legislative, având competenţa de a propune modificări şi completări
prezentului Regulament, care vor fi avizate de Colegiul Director în vederea aprobării de către
Consiliul Judeţean Alba.
Art. 88. Prezentul regulament de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba se completează de drept cu prevederile legale în
vigoare sau ulterioare, urmând a fi aprobată modificarea/completarea de către Consiliul Judeţean
Alba prin hotărâre.
AVIZAT,
PREŞEDINTE,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii
și al Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 345 din 23 noiembrie 2017 au fost aprobate
Organigrama și Statul de funcții ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Alba, iar prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 164 din 24 mai 2017 a fost aprobat
Regulamentul de organizare și funcționare al direcției.
Potrivit prevederilor art. 6 din H.G. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de
organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială și a structurii orientative de
personal, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri, consiliile
judeţene au obligaţia adoptării hotărârilor consiliului consiliului judeţean, pentru conformare cu
prevederile art. 41 şi art. 113-116 din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările
ulterioare, şi pentru adoptarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice
de asistenţă socială în baza regulamentelor-cadru prevăzute de acesată hotărâre.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba prin adresa nr. 653 din
23 ianuarie 2018 înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 1386 din 23 ianuarie
2018, solicită modificarea organigramei, a statului de funcţii și a regulamentului de organizare și
funcționare al direcției, în sensul modificării modului de organizare a unor compartimente și
servicii din cadrul direcției, în vederea realizării unei structuri care să asigure creșterea
transparenței, utilizarea eficientă a fondurilor publice precum, îmbunătățirea calității serviciilor
și asigurarea coordonării specializate pe tipuri de activități, în conformitate cu prevederile H.G.
nr. 797/2017 și H.G. nr. 867/2015.
Potrivit art. 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliul judeţean aprobă modificarea
organigramei, statului de funcţii și a regulamentului de organizare și funcționare ale instituțiilor
publice de interes județean, motiv pentru care, în conformitate cu prevederile Regulamentului de
organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, am iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat
cu nr. 37 din 29 ianuarie 2018.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA
Biroul resurse umane
Nr. 1660/ 29.01.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii
și al Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba
Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba au fost aprobate succesiv prin
Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 63/28 aprilie 2016, 164/ 24 mai 2017 și respectiv 345/
23 noiembrie 2017
Prin referatul directorului general al direcției nr. 653 din 23 ianuarie 2018, aprobat prin
Hotărârea nr. 1 din 19 ianuarie 2018 a Colegiului director al Direcției Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba, se propune aprobarea modificării Organigramei, Statului de
funcții și al Regulamentului de organizare și funcționare.
Potrivit art. 107 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile și instituțiile publice au
obligația, la modificarea structurii instituției, de a solicita Agenției Naționale a Funcționarilor
Publici avizul privind stabilirea funcțiilor publice.
Ținând cont de art 4 alin. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială și a
structurii orientative de personal, pentru aprobarea modificării structurii etse neceasr avizul
consultativ al Ministerul Muncii și Justiției Sociale.
În aceste condiții în conformitate cu prevederile art. 91 alin 2 lit. c) din Legea nr.
215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,
după obținerea avizelor menționate mai sus, proiectul de hotărâre va fi supus spre aprobare
consiliului județean.

ŞEF BIROU,
Horaţiu Suciu

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba
şi aprobarea concesionării acestora către Societatea APA–CTTA S.A. Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna martie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind includerea unor bunuri în
Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către
Societatea APA–CTTA S.A. Alba ;
- raportul de specialitate nr. 4155/1 martie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
- solicitarea Asociaţiei APA ALBA nr. 42/7 februarie 2018 înregistrată la registratura
Consiliului Județean Alba cu nr. 3552/21 februarie 2018.
Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92/2008 privind delegarea serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare către Societatea Comercială APA–CTTA S.A. Alba;
- Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de
canalizare nr. 1969-12770/2008
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a, art. 121 și art. 123 alin. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- art. 871 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările și
completările ulterioare);
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă includerea în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba, a
bunurilor achiziţionate de către Societatea APA–CTTA S.A. Alba din Fondul de Întreţinere,
Înlocuire și Dezvoltare, cuprinse în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Se aprobă concesionarea bunurilor menţionate la art. 1 din prezenta hotărâre către
Societatea APA-CTTA S.A. Alba, pe durata Contractului de delegare a gestiunii serviciilor
publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1969 – 12770 /2008.
Art. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA”, Societăţii APA–CTTA S.A Alba, Direcției juridică
şi relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

Înregistrat cu nr. 61
Alba Iulia, 1 martie 2018

AVIZAT
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Liliana Negruţ

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 61/ 1 martie 2018

Lista
cu bunurile achiziționate de către Societatea APA–CTTA S.A. Alba
din Fondul de Întreţinere, Înlocuire și Dezvoltare care vor fi cuprinse în
Inventarul proprietății private a Județului Alba

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nr.
crt.

I Denumirea mijlocului fix
Electropompă DL 125+ suport
grătar
Receptor GNSS cu accesorii
BFS1345 ( maşină de tăiat asfalt)
Aparat sudură electrofuziune
MSA330
Pompă EBARA 3d/I 40-200/5,5
Ciocan rotopercutor+accesorii
Video proiector CASIO xj-a252-ej
Sistem I5+DVDRW+Kit mousetastatură
Pompă wilo helix first V1008
Pompă multietajată orizontal
Grundfos tip CM5-12
Pompă multietajată orizontal
Grundfos tip CM5-12
TOTAL MIJLOACE FIXE
II Denumirea obiectului de
inventar

ABBY finereader 14SDT AB
10547
2. Monitor ASUS 24 VS 248 HR
3. Multifuncţional brother
MFC9140CDNYJ1
4. Monitor Asus 23 inch
5. Pompă pentru drenjare apă uzată
KSB Amadrainer N301E
TOTAL OBIECTE DE INVENTAR:

U.M.

Cantitatea

Preț unitar
(lei)

Valoare de
inventar
(lei)

buc.

3

3.399,00

10.197,00

buc.
buc.

3
1

29.440,00
9.500,00

88.320,00
9.500,00

buc.

1

12.895,00

12.895,00

buc.
buc.
buc.

1
1
1

4.390,00
3.133,60
5.000,00

4.390,00
3.133,60
5.000,00

buc.
buc.

1
1

2.715,75
5.477,02

2.715,75
5.477,02

buc.

1

3.398,15

3.398,15

buc.

1

3.403,26

U.M.

Cantitatea

Preț unitar
(lei)

3.403,26
148.429,78
Valoare de
inventar
(lei)

buc.
buc.

2
1

1.000,00
800,00

2.000,00
800,00

buc.
buc.

1
6

1.400,00
1.050,00

1.400,00
6.300,00

buc.

1

591,48

591,48
11.091,48

1.

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

AVIZAT
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Liliana Negruţ

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a
Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către Societatea APA–CTTA S.A. Alba

Operatorul regional S.C. APA CTTA S.A. Alba are în concesiune, ca titular al
Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.
1969-12770/2008, bunuri aparținând domeniului privat al Județului Alba.
Prin adresa nr. 42/7 februarie 2018, Asociaţia APA Alba solicită Consiliului Județean
Alba includerea unor bunuri din categoria mijloacelor fixe şi obiecte de inventar, achiziţionate de
catre Societatea APA-CTTA S.A. din Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare (I.I.D.), în
Inventarul proprietății private a Județului Alba și concesionarea lor către S.C. APA CTTA S.A.
Conform Capitolului II - Bunurile Concesiunii al Contractului de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C.APA CTTA S.A. nr.196912770/2008, bunurile înseamnă mijloacele fixe, dobândite sau construite de Operator cu scopul
furnizării serviciilor menţionate. Mijloacele fixe achiziţionate, după natura lor, fac parte din
categoria bunurilor care aparţin domeniului privat al Judeţului Alba, iar după uz, trebuie
concesionate Operatorului regional de apă, S.C. APA-CTTA S.A.
Prin proiectul de hotărâre, propun ca bunurile achiziţionate să fie incluse în domeniul
privat al Judeţului Alba şi concesionate Operatorului regional de apă, încheindu-se Act adiţional
la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.
1968-12770/2008.
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. 61 din 1 martie 2018.

PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 4155/01.03.2018
RAPORT
la proiectul de hotărâre privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a
Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către Societatea APA–CTTA S.A. Alba
Operatorul regional al Serviciului de alimentare cu apă potabilă a județului Alba, S.C.
APA-CTTA S.A. Alba, are în concesiune, ca titular al Contractului de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr.1969-12770/2008, bunuri aparținând
domeniului privat al Județului Alba. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară APA ALBA
transmite prin adresa nr. 42/07.02.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr.
3552/21.02.2018, că Societatea Comercială APA-CTTA S.A. a achiziţionat din Fondul de
Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare bunuri din categoria mijloacelor fixe şi anume :
- Electrompomă DJ 125+ suport grătar, 3 buc. in valoare de 3.399,00 lei fiecare,
- Receptor GNSS cu accesorii, 3 buc. in valoare de 29.440,00 lei fiecare,
- BFS1345 ( maşină de tăiat asfalt), 1 buc. in valoare de 9.500,00 lei,
- Aparat sudură electrofuziune MSA330, 1 buc. in valoare de 12.895,00 lei,
- Pompă EBARA 3d/I 40-200/5.5, 1 buc. în valoare de 4.390,00 lei,
- Ciocan rotopercutor +accesorii, 1buc. in valoare de 3.133,60 lei,
- Video proiector CASIO xj-a252-ej, 1 buc. în valoare de 5.000,00 lei,
- Sistem I5+ DVDRW+ Kit mouse-tastatură, 1 buc. in valoare de 2.715,75 lei,
- Pompă wilo helix first V1008, 1 buc. în valoare de 5.477,02 lei,
- Pompă multietajată orizontal Grundfos tip CM5-12, 1 buc. in valoare de 3.398.15 lei,
- Pompă multietajată orizontal Grundfos tip CM5-12, 1 buc. in valoare de 3.403.26 lei.
De asemenea, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară APA ALBA transmite si lista
obiectelor de inventar (în valoare totală de 11.091.48 lei) achiziţionate din din Fondul de
Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare de către Operatorul regional Societatea Comercială APACTTA S.A..
Conform Capitolului II- Finanţarea Lucrărilor (investiţiilor) din Contractul de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1969-12770/2008,
dividendele şi redevenţa plătite de Operator trebuie returnate acestuia pentru a alimenta Fondul
de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare (denumit fond IID). Pentru a scurta mecanismul de
circulaţie al fondurilor şi pentru a asigura eficientizarea procesului de rambursare a
împrumuturilor şi realizarea de investiţii din surse proprii, Consiliul Judeţean Alba în calitate de
Autoritatea Delegantă este de acord ca întregul profit de distribuit după deducerea sumelor
alocate la rezerve conform prevederilor legale, să fie direct vărsate în fondul IID. Concesionarea
bunurilor menţionate, către Societatea Comercială APA-CTTA S.A. se va realiza prin Act
adiţional, întocmit de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară APA ALBA, care modifică
Anexa 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de
canalizare nr. 1968-12770/2008.
Proiectul de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a
dispoziţiilor art. 91 alin. 1 lit. c și ale art. 123 alin. 1 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 completa
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al Judeţului Alba cu mijloacele fixe
achiziţionate din fondul I.I.D., iar concesionarea acestora către S.C. APA-CTTA S.A., va
permite Operatorului regional, să realizeze o mai buna gestionare a serviciilor publice de
alimentare cu apă şi de canalizare, la nivelul judeţului Alba.
DIRECTOR EXECUTIV
Ioan BODEA
Întocmit: Andreea Maria BABIN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri proprietate publică a Judeţului
Alba, concesionate către S.C. APA–CTTA S.A. Alba, ca urmare a realizării unor lucrări
de investiţii din Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna martie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a
unor bunuri proprietate publică a Judeţului Alba, concesionate către S.C. APA-CTTA S.A. Alba,
ca urmare a realizării unor lucrări de investiţii din Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare;
- raportul de specialitate nr. 4166/1 martie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
- solicitările Asociaţiei Apa Alba nr. 44/7 februarie 2018 şi nr. 66/22 februarie 2018,
înregistrate la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 3550/21 februarie 2018 şi nr. 3715/23
februarie 2018;
- procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 7431/20 decembrie 2017;
- procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 7460/22 decembrie 2017.
Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92/2008 privind delegarea serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare către Societatea Comercială APA–CTTA S.A. Alba;
- Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de
canalizare nr. 1969-12770/2008;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. c şi art. 120 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările
ulterioare;
- art. 3 alin. 3 și art. 18 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 861 alin. 3 şi art. 871 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu
modificările și completările ulterioare);
- O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul
instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Alba, precum și al
municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Alba, cu modificările și completările ulterioare;
- Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al statului și unităților administrativ-teritoriale aprobate prin H.G.
nr. 1031/1999;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă modificarea valorii de inventar a bunului imobil cuprins la poziţia cu nr.
crt. 143 „Conductă de aducţiune Staţia de tratare a apei Săsciori-Sebeşel - Alba Iulia, inclusiv
construcţiile auxiliare aferente” în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, de la valoarea de 2758162,15 lei la valoarea de 3557623,41 lei, ca urmare a

recepţionării obiectivului „Reabilitare sistem zonal sursa Râul Sebeş, Judeţul Alba”, realizat de
către S.C. APA CTTA S.A. din Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, la Conducta de
aducţiune a Staţiei de tratare a apei Săsciori - Sebeşel - Alba Iulia, bun imobil proprietate publică
a Judeţului Alba, concesionat către S.C. APA CTTA S.A.
Art. 2. Se aprobă modificarea valorii de inventar a bunului imobil cuprins la poziţia cu nr.
crt. 138 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, de la valoarea
de 184101,12 lei la valoarea de 348084,20 lei, ca urmare a recepţionării obiectivului „Amenajare
şi împrejmuire staţie tratare apă Mihoieşti, Judeţul Alba”, realizat de către S.C. APA CTTA S.A.
din Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, la „Terenul aferent Staţiei de tratare a apei
Mihoieşti - Cîmpeni”, bun imobil, proprietate publică a Judeţului Alba, concesionat către S.C.
APA CTTA S.A.
Art. 3. Bunurile imobile identificate la art. 1 şi art. 2 din prezenta hotărâre, cuprinse în
Anexa nr. 2 a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de
canalizare nr. 1969-12770/2008, vor avea următoarele valori de inventar:
 la poziţia cu nr. crt. 46 – „Conducta aducţiune staţie tratare Sebeşel - Alba Iulia, inclusiv
construcţiile auxiliare (cămine, traversări, masive de ancoraj, etc.)”, valoarea de 3557623,41 lei.
 la poziţia cu nr. crt. 55 – „Teren aferent Staţiei de tratare a apei Mihoieşti Cîmpeni”,
valoarea de 261287,29 lei.
Art. 4. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, S.C. APA CTTA
S.A Alba, Direcției juridică şi relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției
dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

Înregistrat cu nr. 62
Alba Iulia, 1 martie 2018

AVIZAT
p.SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Liliana NEGRUŢ

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri proprietate
publică a Judeţului Alba, concesionate către S.C. APA–CTTA S.A. Alba, ca urmare a
realizării unor lucrări de investiţii din Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare

Consiliul Judeţean Alba, membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA
ALBA”, pentru a eficientiza procesul de realizare de investiţii în serviciile publice de alimentare
cu apă şi canalizare, este de acord ca întregul profit de distribuit după deducerea sumelor alocate
la rezerve, conform prevederilor legale, să fie direct vărsat în Fondul de Întreţinere, Înlocuire,
Dezvoltare (I.I.D.), conform Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare
cu apă şi de canalizare nr. 1969-12770/2008.
Prin adresele nr. 66/22 februarie 2018 şi nr. 44/7 februarie 2018, înregistrate la registratura
Consiliului Judeţean Alba cu nr. 3715/23 februarie 2018 şi nr. 3550/21 februarie 2018, Asociaţia
de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA” transmite Procesul verbal de recepţie la terminarea
lucrărilor nr. 7460/22 decembrie 2017 privind obiectivul executat din fonduri I.I.D. „Reabilitare
sistem zonal sursa Râul Sebeş, Judeţul Alba” şi Procesul verbal de recepţie la terminarea
lucrărilor nr. 7431/20 decembrie 2017 privind obiectivul „Amenajare şi împrejmuire staţie
tratare apă Mihoieşti, Judeţul Alba” investiții realizate de către S.C. APA CTTA S.A. din Fondul
de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare.
Potrivit Proceselor verbale, valoarea totală a lucrărilor recepţionate s-a ridicat la suma de
963444,34 lei, sumă asigurată din Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare.
Lucrarile executate, au constat pavarea terenului aferent „Staţiei de tratarea apei Mihoieşti
Cîmpeni” şi în reabilitarea conductei de aducţiune a Staţiei de tratare Sebeşel - Alba Iulia bunuri concesionate Operatorului regional.
Ţinând cont de cele prezentate, propun modificarea în mod corespunzător a valorii de
inventar pentru bunurile imobile de la poziţiile cu nr. crt. 143 și nr. 138 în Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, ca urmare a recepţionării obiectivelor
executate din fonduri I.I.D. de către Operatorul regional S.C. APA-CTTA S.A..
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. 62 din 1 martie 2018.
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 4166/01.03.2018

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri proprietate
publică a Judeţului Alba, concesionate către S.C. APA–CTTA S.A. Alba, ca urmare a
realizării unor lucrări de investiţii din Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare

Operatorul regional al Serviciului de alimentare cu apă potabilă a județului Alba, S.C.
APA-CTTA S.A. Alba, are în concesiune, ca titular al Contractului de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 1969-12770/2008, bunuri aparținând
domeniului public şi privat al Județului Alba.
SC APA CTTA SA a efectuat din Fondul Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, mai multe
investitii la bunurile imobile proprietate publica a Judetului Alba, investitii receptionate conform
H.G. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea
Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.
Astfel, prin adresa nr. 44/07.02.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr.
3550/21.02.2018, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “APA ALBA” transmite Procesul
verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 7431/20.12.2017, privind obiectivul executat din
fonduri I.I.D. “Amenajare şi împrejmuire staţie tratare apă Mihoieşti, judeţul Alba”, investiție
realizată de către S.C. APA-CTTA S.A. din Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare.
Lucrarile executate, în sumă de 163.983,08 lei, au constat în pavarea a 1122 mp de teren
carosabil aferent Staţiei de tratare a apei Mihoieşti”- concesionat Operatorului regional. Acest
teren (înscris în C.F. nr. 3097 Cimpeni, sub nr. ord A+2, cu nr. top. 632/1/2/2) în suprafaţă totală
de 17.537,41 mp, este situat în vecinătatea drumului Naţional DN 75, între localităţile Câmpeni
şi Mihoieşti, judeţul Alba.
Recepţionarea lucrărilor de investiţii, impune majorarea valorii de inventar a bunului
imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 138 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba (atestat prin HG 974/2002, cu modificarile si completarile ulterioare), de la
valoarea de 184.101,12 lei la valoarea de 348.084,20 lei şi modificarea în mod corespunzător a
poziţiei cu nr. crt. 55 în Anexa nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1969-12770/2008.
De asemenea, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “APA ALBA” transmite
Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 7460/22.12.2017, prin adresa nr. 663715/23.02.2018, privind obiectivul executat din fonduri I.I.D. “Reabilitare sistem zonal sursa
Râul Sebeş, Judeţul Alba”, investiție realizată de către S.C. APA-CTTA S.A. din Fondul de
Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare.
Lucrarile executate, în sumă de 799.461,26 lei constau în:
 Montaj vană reglare debit Dn 600 mm- aducţiune apă potabilă 305.285.94 lei
 Aducţiune Alba Iulia-SP Galda- constrcuţii montaj 247.895,17 lei
 S.P. Galda instalaţie clorinare 23.966,18 lei
 S.P. Galda acţionare vană (Teiuş) 9-838,51 lei
 Aducţiune SP Aiud 130.032,01 lei
 Aducţiune Aiud-Ocna Mureş 25.982,05 lei
 Sistem SCADA automatizare – utilaje cu montaj 38.399,58 lei
 Alte cheltuieli ( proiectare, comisioane) 18.061,82 lei.
Recepţionarea acestor lucrări impune de asemenea majorarea valorii de inventar a
bunului imobil “Conductă de aducţiune Staţia de tratare a apei Săsciori-Sebeşel-Alba Iulia,
inclusiv construcţiile auxiliare aferente”, cuprins la poziţia cu nr. crt. 143 în Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba ( HG 974/2002, cu modificarile si completarile

ulterioare), de la valoarea de 2.758.162,15 lei la valoarea de 3.557.623.41 lei, lei şi modificarea
în mod corespunzător a poziţiei cu nr. crt. 46 în Anexa nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1969-12770/2008. Această conductă
face legătura între Staţia de tratare a apei Săsciori-Sebeşel şi ramificaţia Partoş - Hoherie, având
lungimea totală de 17.141 ml şi diametrul nominal de 1.200 mm, fiind realizată din tuburi de
oţel.
Pentru bunurile cuprinse la poziţia cu nr. crt. 46 si nr. crt. 55, Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară „APA ALBA”, va trebui să modifice în mod corespunzător, prin Act adiţional,
Anexa nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii, de mai sus.
În acest sens, se propune aprobarea modificării valorii de inventar a “Conductei de
aducţiune Staţia de tratare a apei Săsciori-Sebeşel-Alba Iulia” de la 2.758.162,15 lei la valoarea
de 3.557.623.41 lei şi a valorii de inventar a “Terenului aferent Staţiei de tratare a apei
Mihoieşti-Câmpeni” de la 184.101,12 lei la valoarea de 348.084,20 lei, ca urmare a efectuării
unor investiţii din Fondul IID la aceste bunuri imobile, proprietate publică a Judeţului Alba.
Proiectul de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate precum şi a
dispoziţiilor art. 91–(1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii
privind gestionarea patrimoniului judeţului, va permite actualizarea valorii de inventar a
bunurilor imobile cuprinse la poziţiile cu nr. crt. 138 şi 143 în Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al judeţului Alba, ca urmare a recepţionării la terminarea lucrărilor de
investiţii, potrivit legii.

DIRECTOR EXECUTIV
Ioan BODEA

Întocmit: Andreea Maria BABIN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcţii ale
Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna martie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării
Organigramei și a Statului de funcţii ale Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a
Persoanelor Alba;
- raportul de specialitate nr. 4630 din 8 martie 2018 al Biroului resurse umane din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
- solicitarea nr. 2373 din 6 martie 2018 a Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a
Persoanelor Alba, înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 4593 din 7 martie
2018;
Ţinând cont de avizul nr. 4420580/15.03.2018 al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor
şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, înregistrat la
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 5437/20.03.2018.
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit.c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 87 alin. 2 lit. d coroborat cu art. 91 alin. 2 lit. a din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 9 alin. 3 din O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificarile si completarile
ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă
a Persoanelor Alba, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Publice Comunitare de
Evidenţă a Persoanelor Alba, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 3. Anexa nr. 24b a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 28/29 ianuarie 2015 și
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 294/28 sepembrie 2017 își încetează aplicabilitatea la
data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și directorul executiv al
Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art. 5. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcţiei Publice
Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba, Direcţiei juridică şi relații publice şi Biroului
resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
AVIZAT,
PREŞEDINTE,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 66
Alba Iulia, 12 martie 2018

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 66/12 martie 2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN

ORGANIGRAMA
DIRECŢIEI PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENŢĂ
A PERSOANELOR ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA - PREŞEDINTE

Număr

SECRETAR AL JUDEŢULUI

posturi

total

Din care
Functii publice

Conducere Execuţie

Personal contractual

Conducere

Execuţie

DIRECTOR EXECUTIV
25

55
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

3

1

2

Comp. Adminitrare,
Întreţinere

5

1

Comp. Gestiune,
Asigurare TehnicoMaterială

1

Comp. financiar-contabil

Compt îndrumare
şi control

1

Comp. resurse umane

Compartiment
Informatică

1

15

ŞEF BIROU ADMINISTRATIV
ŞI ASIGURARE TEHNICOMATERIALĂ
Comp. juridic, achiziții
și relații publice

Comp. Ghişeu Unic

1

Comp. Stare Civilă

Comp. Regim Evidenţa
Persoanelor

ŞEF BIROU EVIDENŢA PERSOANELOR ŞI
STARE CIVILĂ

2

3

4

Avizat
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

7

Anexa nr.2 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 66/12 martie 2018
STAT DE FUNCȚII
al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba
Nr.crt.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8-10.
11.
12-13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24-25.

Denumirea funcţiei

Clasa

Gradul
profesional

Director executiv
Biroul Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă
Şef birou
1.Compartiment Regim Evidenţa Persoanelor
Consilier juridic
I
Asistent
2. Ghişeu Unic
Inspector
I
Superior
3. Compartiment informatică
Consilier
I
Superior
4. Compartiment îndrumare şi control
Inspector
I
Superior
5. Compartiment Stare Civilă
Consilier
I
Superior
Inspector
I
Superior
Inspector
I
Asistent
Compartiment Juridic, Achiziţii şi Relaţii Publice
Consilier juridic
I
Superior
Inspector
I
Asistent
Compartiment Resurse Umane
Consilier
I
Superior
Compartiment Financiar Contabil
Consilier
I
Principal
Inspector
I
Principal
Biroul Admnistrativ şi Asigurare Tehnico Materială
Şef birou
1. Compartiment Gestiune şi Asigurare Tehnico Materială
Consilier gradul IA
Arhivar treapta IA
Curier
2. Compartiment Administrare Întreţinere
Muncitor calificat treapta I
Îngrijitor
Şofer treapta I
TOTAL
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Numărul
de posturi
1

1
1
1
1
1
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
25

AVIZAT,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a
Statului de funcţii ale Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a
Persoanelor Alba

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor este instituţie publică, de interes judeţean,
cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Alba.
Activitatea instituţiei se desfăşoară atât în interesul statului, cât şi al persoanelor, exclusiv
pe baza şi în aplicarea legislaţiei ce reglementează domeniul de activitate al acesteia.
Prin anexa nr. 24b a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 28/29 ianuarie 2015 a fost
aprobată organigrama Direcţiei Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba, iar prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 294/28 septembrie 2017 a fost aprobat statul de funcții
al acestei instituţii.
Prin adresa nr. 2373/6 martie 2018, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba
cu nr. 4593/7 martie 2018, Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba a
solicitat modificarea organigramei și a statului de funcții.
Potrivit prevederilor art. 9 alin. 3 din O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea
şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi
completările ulterioare, structura organizatorică, statul de funcţii şi regulamentul de organizare
şi funcţionare ale serviciilor publice comunitare judeţene, se stabilesc prin hotărâre a consiliilor
judeţene, cu avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date
Bucureşti.
Solicitarea Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba constă în
mutarea unui funcționarul public, cu repartizarea postului corespunzător funcției publice,
respectiv mutarea funcţiei publice de inspector, clasa I, gradul profesional asistent, de la
Compartimentul Ghișeu Unic la Compartimentul Stare Civilă. Această solicitare se datorează
deficitului de personal din cadrul Compartimentului Stare Civilă raportat la volumul de muncă
aflat încontinuă creștere.
In conformitate cu prevederile art. 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, am iniţiat,
potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, proiectul de
hotărâre, înregistrat cu nr. 66/12 martie 2018.
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Biroul resurse umane
Nr. 4.630 /08.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a
Statului de funcţii ale Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a
Persoanelor Alba
Prin adresa nr. 2373/6 martie 2018 Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a
Persoanelor Alba solicită modificarea organigramei aprobată prin anexa nr. 24b la Hotărârea
Consiliului Judeţean Alba nr. 28/29 ianuarie 2015 și a statului de funcții aprobat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Alba nr. 294/28 septembrie 2017.
Modificarea solicitată de către Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor
Alba constă în mutarea funcţiei publice de execuţie ocupată - inspector, clasa I, gradul
profesional asistent, de la Compartimentul Ghișeu Unic la Compartimentul Stare Civilă.
Mutarea funcționarului public se face în conformitate cu prevederile art. 91 alin. 2 lit. a
din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare care prevede faptul că „mutarea se dispune de către conducătorul
autorităţii în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public pe o funcţie publică vacantă
echivalentă, de aceeaşi categorie, clasă şi, după caz, de acelaşi grad profesional, sau pe o funcţie
publică vacantă de nivel inferior pentru care sunt îndeplinite condiţiile specifice prevăzute în fişa
postului. În cazuri temeinic justificate, mutarea se poate dispune motivat de conducătorul
autorităţii sau instituţiei publice, cu repartizarea postului corespunzător funcţiei deţinute de
funcţionarul public”.
Potrivit prevederilor art. 9 alin. 3 din O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificarile si
completarile ulterioare, „structura organizatorica, statul de functii, numărul de personal şi
regulamentul de organizare şi functionare ale serviciilor publice comunitare locale, judetene,
respectiv al municipiului Bucureşti, se stabilesc prin hotărâre a consiliilor locale, judetene,
respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi a consiliilor locale ale sectoarelor
municipiului Bucureşti, cu avizul Direcţiei”. Astfel, pentru aprobarea modificării organigramei şi
a statului de funcţii ale direcţiei este necesar avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi
Administrarea Bazelor de Date Bucureşti.
Conform art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit.c din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul
județean are „atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului
judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi
regiilor autonome de interes judeţean” şi „aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a
consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale
aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale
societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean”.
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul
raport de specialitate, propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea modificării
Organigramei și a Statului de funcţii al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor
Alba, înregistrat cu nr. 66/12 martie 2018.
ŞEF BIROU,
Horaţiu Zaharia Suciu
Întocmit,
Ioana Silvia Matei

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREȘEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Statului de funcţii al
Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna martie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de
funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud;
- raportul de specialitate nr. 4964 din 13 martie 2018 al Biroului resurse umane din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
- solicitarea nr. 581 din 14 februarie 2018 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud,
înregistrată cu nr. 3191 din 14 februarie 2018 la registratura Consiliului Judeţean Alba.
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. a şi 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 31 alin. 2 şi art. 31 alin. 4 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice.
- O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe
exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
- art. 15 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul
ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile
administraţiei publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările şi completările
ulterioare;
- art. 451 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de
promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și
completările ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie
Aiud, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 9/25 ianuarie 2018 îşi
încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Biroului resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi Managerul Spitalului de
Pneumoftiziologie Aiud va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Spitalului de
Pneumoftiziologie Aiud, Direcţiei juridică şi relaţii publice şi Biroului resurse umane din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
AVIZAT
PREŞEDINTE,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU
Înregistrat cu nr. 67
Alba Iulia, 13 martie 2018

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 67/13 martie 2018

STAT DE FUNCŢII
AL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD

Nr.
crt.

1
2
3

4
5-6
7-13
14
15-18
19-23
24
25
26-28
29
30
31-33
34

35
36
37-38
39
40-45
46
47
48-51
52
53-59
60-65

66
67
68
69

70
71

Denumirea funcţiei

Nivel
studii

Specialitatea

COMITET DIRECTOR
Manager grad II
S
Director medical grad II
S
Director financiar contabil grad II
S
Economist
Total
SECŢIA PNEUMOLOGIE I 33 paturi
Medic şef secție grad II
S
Pneumologie
Medic primar
S
Pneumologie
Asistent medical principal
PL
Medicină generală
Asistent medical debutant
PL
Medicină generală
Infirmieră, agent DDD
G
Infirmier
Îngrijitor curăţenie, brancardier
G
Îngrijitor curăţenie
SECŢIA PNEUMOLOGIE I - Compartiment TBC 23 paturi
Medic specialist
S
Pneumologie
Asistent medical principal-şef
PL
Medicină generală
Asistent medical principal
PL
Medicină generală
Asistent medical
PL
Medicină generală
Asistent medical
PL
Medicină generală
Infirmieră, agent DDD
G
Infirmier
Îngrijitor curăţenie, brancardier
G
Îngrijitor curăţenie
Total
SECŢIA PNEUMOLOGIE II 60 paturi
Medic şef secție grad II
S
Pneumologie
Medic primar
S
Pneumologie
Medic specialist
S
Pneumologie
Asistent medical principal-şef
PL
Medicină generală
Asistent medical principal
PL
Medicină generală
Asistent medical principal
S
Medicină generală
Asistent medical
S
Medicină generală
Asistent medical
PL
Medicină generală
Asistent medical debutant
PL
Medicină generală
Infirmieră, agent DDD
G
Infirmier
Îngrijitor curăţenie, brancardier
G
Îngrijitor curăţenie
Total
FARMACIA
Farmacist şef secție grad I
S
Farmacie
Asistent medical principal
PL
Farmacie
Asistent medical
PL
Farmacie
Îngrijitor curăţenie
G
Îngrijitor curăţenie
Total
LABORATOR ANALIZE MEDICALE + Comp. BK
Şef laborator grad I
S
Laborator
Medic primar
S
Laborator

Număr
posturi

1
1
1
3
1
2
7
1
4
5
1
1
3
1
1
3
1
31
1
1
2
1
6
1
1
4
1
7
6
31
1
1
1
1
4
1
1

Biolog/biochimist
72
73-74 Asistent medical principal
Îngrijitor curăţenie
75

S
PL
G

Biolog/biochimist
Laborator
Îngrijitor curăţenie

1
2
1
6

Total
LABORATOR RADIOLOGIE-IMAGISTICĂ MEDICALĂ
Medic specialist
S
Radiologie
1
76
Asistent medical principal
PL
Radiologie
1
77
Total
2
LABORATOR EXPLORĂRI FUNCIONALE + Comp. ENDOSCOPIE BRONŞICĂ
S
Pneumologie
2
78-79 Medic specialist
Asistent medical principal
PL
Medicină generală
1
80
Total
3
DISPENSAR TBC
Medic primar
S
Pneumologie
1
81
Asistent medical principal
PL
Medicină generală
1
82
Asistent medical principal
PL
Radiologie
1
83
Asistent medical
PL
Medicină generală
1
84
Îngrijitor curăţenie
G
Îngrijitor curăţenie
1
85
Total
5
APARAT FUNCŢIONAL
STATISTICĂ MEDICALA
Registrator medical
M
1
86
Total
1
COMPARTIMENTUL DE PREVENIRE A INFECŢIILOR ASOCIATE ASISTENŢEI
MEDICALE (Ord. 1101/2016)
Medic specialist
S
Epidemiologie
1
87
Asistent
medical
principal
PL
Epidemiologie
1
88
Infirmieră, agent DDD
G
Agent DDD
1
89
Total
3
MANAGEMENTUL CALITĂŢII SERVICIILOR MEDICALE
Medic specialist
S
1
90
Consilier Juridic gradul II
S
Jurist
1
91
Economist gradul II
S
Economist
1
92
Asistent medical principal
PL
Medicină generală
1
93
Total
4
FINANCIAR CONTABILITATE
S
Economist
3
94-96 Economist gradul IA
ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTARE
Referent specialitate gradul II
S
Economist
1
97
Total
4
BIROU RESURSE UMANE - SERVICII INTERNE
Şef birou grad II
S
Economist
1
98
Economist gradul IA
S
Economist
1
99
S
Economist
1
100 Referent specialitate gradul I
JURIDIC
S
Jurist
1
101 Consilier juridic gradul II
SERVICII INTERNE (secretariat-registratură, arhivă)
M
Referent
1
102 Referent tr. I
M
Arhivar
1
103 Funcţionar, arhivar
Total
6
SERVICIUL ADMINISTRATIV
S
Inginer
1
104 Şef serviciu grad II
APROVIZIONARE
M
Merceolog
1
105 Referent/merceolog tr. I
M
1
106 Magaziner

COMPARTIMENT SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA MUNCII, SITUAȚII DE
URGENȚĂ, PROTECȚIE CIVILĂ
S
Inginer
1
107 Inginer gradul IA
TEHNIC
SSD
Subinginer
1
108 Subinginer gradul I
COMPARTIMENT INFORMATICĂ
S
Informatică
1
109 Analist, programat, gradul II
CAPELA
S
Preot
1
110 Preot gr. II
Total
8
DESERVIRE GENERALĂ
Agent pază și
G
ordine
1
111 Portar, paznic
Total
1
MUNCITORI ÎNTREȚINERE CLĂDIRI ŞI INSTALAȚII
Instalator
1
112 Muncitor calificat III
Electrician
1
113 Muncitor calificat II
Total
2
MUNCITORI DESERVIRE POSTURI FIXE
Centrala termică
Fochist
2
114-115 Muncitor calificat tr. II
Muncitor
calificat
tr.
III
Fochist
1
116
Centrala telefonică
Telefonist
2
117-118 Muncitor calificat tr. IV
Confecţionare, reparare și întreținere inventar moale
Croitor
1
119 Muncitor calificat tr. III
Aprovizionare, depozitare, manipulare bunuri
Manipulant bunuri
1
120 Muncitor necalificat tr. I
Spaţii verzi
Horticultor
1
121 Muncitor calificat tr. II
1
122 Muncitor necalificat tr. I
Frizeria
Frizer
1
123 Muncitor calificat tr. IV
Conducere auto
Şofer
1
124 Şofer tr. I
Total
11
BUCĂTĂRIE
Bucătar
3
125-127 Muncitor calificat tr. III
Total
3
SPĂLĂTORIE
Spălătoreasă cu gestiune
M;G
Spălătoreasă
1
128
Spălătoreasă
M;G
Spălătoreasă
1
129
Total
2
GARDEROBĂ
Garderobier
M;G
Garderobier
1
130
Total
1
TOTAL POSTURI
130
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al
Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 9/25 ianuarie 2018 au fost aprobate
Organigrama şi Statul de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud.
Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud prin adresa nr. 581 din 14 februarie 2018 înregistrată la
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 3191 din 16 februarie 2018 a solicitat modificarea
statului de funcții în sensul transformării unui post ca urmare a promovării în treaptă profesională
imediat superioară, la sfârşitul perioadei de debut stabilită în condiţiile legii.
Potrivit prevederilor art. 31 alin. 2 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice promovarea personalului plătit din fonduri publice pe funcţii,
grade sau trepte profesionale se face potrivit prevederilor din statute sau alte acte normative
specifice domeniului de activitate, aprobate prin legi, hotărâri ale Guvernului.
Pentru personalul de specialitate din sistemul sanitar criteriile de promovare au fost stabilite
prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor
privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual
din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar.
Având în vedere expirarea perioadei de debutant pentru registratorul medical din cadrul
Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud în conformitate cu prevederile art. 41-451 din H.G. nr.
286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi a
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice s-a organizat examenul de promovare din
registrator medical debutant în registrator medical. Potrivit acestor articole încadrarea în noua
funcție ca urmare a promovării examenului de promovare se face începând cu prima zi a lunii
următoare celei în care a avut loc promovarea.
Potrivit prevederilor art. 31 alin. 4 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice în situaţia în care nu există un post vacant, promovarea se va
face prin transformarea postului din statul de funcţii.
Având în vedere prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului
Judeţean Alba, în conformitate cu art. 15 din Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.
162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul
Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu
modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean aprobă modificarea
organigramei şi a statului de funcţii ale unităţilor sanitare subordonate, am iniţiat proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 67 din 13 martie 2018.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL.

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Biroul resurse umane
Nr. 4964/13.03.2018
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al
Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean „aprobă
regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii,
regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor
şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de
interes judeţean”.
Articolul 15 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul
ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile
administraţiei publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările şi completările
ulterioare, prevede: „Autoritatea administraţiei publice locale, prin structura cu atribuţii specifice
în domeniu, are următoarele competenţe:
a) aprobă ştatele de funcţii ale unităţilor sanitare subordonate, cu încadrarea în normativele
de personal şi în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat;
b) aprobă modificarea ştatelor de funcţii aprobate;
c) aprobă organigrama şi modificarea acesteia;
d) înaintează Ministerului Sănătăţii, în vederea obţinerii avizului conform, propunerile
managerului unităţii privind modificarea structurii organizatorice, reorganizarea, restructurarea,
schimbarea sediului şi a denumirii pentru unităţile sanitare cu paturi al căror management a fost
transferat, pentru aprobarea acestora..”
Prin adresa nr. 581 din 14 februarie 2018 Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud solicită
modificarea Statului de funcţii, prin transformarea unui post registrator medical debutant în post de
registrator medical la Compartimentul de Statistică medicală, ca urmare a expirări perioadei de
debutant.
Pentru registrator medical perioada de debutant este prevăzută la poziţia 69 punctul II din
Anexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor
privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual
din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, respectiv „6 luni vechime în activitate”.
Art. 45^1 alin. 1 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare
a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 cu
modificările și completările ulterioare, prevede: „Persoanele încadrate în funcţii contractuale de
debutant vor fi promovate, prin examen, la sfârşitul perioadei de debut stabilite în condiţiile legii,
în funcţia, gradul sau treapta profesională imediat superioară, în baza unui referat de evaluare
întocmit, cu respectarea prevederilor art. 41 alin. (9), de şeful ierarhic şi aprobat de conducătorul
autorităţii sau instituţiei publice.”
Potrivit art. 31 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, precizează faptul că: „În situaţia în care nu există un post vacant, promovarea
personalului plătit din fonduri publice în funcţii, grade sau trepte profesionale se va face prin
transformarea postului din statul de funcţii în care acesta este încadrat într-unul de nivel imediat
superior.”
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul raport
de specialitate, propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea modificării Statului
de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, înregistrat cu nr. 67/12 martie 2018
Şef birou,
Suciu Horaţiu Zaharia

Întocmit,
Bălţat Ramona

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Statului de funcții
al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna martie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de
funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
- raportul de specialitate nr. 4967/13 martie 2018 al Biroului resurse umane din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administrației
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 61 alin. 1 lit. a şi art. 107 alin. 2 lit. b din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 31 alin. 2 şi art. 31 alin. 4 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice.
- art. 41 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de
promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și
completările ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit.. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al
Consiliul Judeţean Alba, urmând să aibă structura prevăzută în anexa - parte integrantă a
prezentei hotărâri.
Art. 2. Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 364/14 decembrie 2017
își încetează aplicabilitatea începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Biroului resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba; Președintelui Consiliului Județean Alba, direcţiilor,
serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 69
Alba Iulia, 13 martie 2018

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 69/13 martie 2018
STATUL DE FUNCȚII
AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA
Nr. crt.
Denumirea funcţiei
Număr posturi
APARATUL DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA
1
Preşedinte
1
2-3
Vicepreşedinte
2
4
Secretar al judeţului
1
5
Administrator public
1
CABINETUL PREȘEDINTELUI
6-9
Consilier
4
RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI COMUNICARE
10
Consilier, grad profesional superior
1
11
Consilier, grad profesional principal
1
12
Inspector, grad profesional asistent
1
BIROUL RESURSE UMANE
13
Şef birou
1
14-17
Consilier, grad profesional superior
4
18
Inspector, grad profesional superior
1
19
Consilier, grad profesional principal
1
BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN
20
Șef birou
1
21-25
Auditor, grad profesional superior
5
AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT
26
1
Consilier, grad profesional superior
27
1
Consilier, grad profesional asistent
UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ, SOCIALĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL
28-29
2
Consilier, grad profesional superior
SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL
30
Consilier juridic, grad profesional superior
1
31
1
Consilier, grad profesional superior
SERVICIUL ADMINISTRATIV
32
Şef serviciu
1
33
Inspector de specialitate gradul I A
1
34
Inspector de specialitate gradul II
1
35
Referent IA
1
36-38
Îngrijitor
3
Îngrijitor (Sîncrai)
1
39
Şofer I
9,5
40-48
49
Muncitor calificat I
1
50
Muncitor calificat II (Sîncrai)
1
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI RELAȚII PUBLICE
51
Director executiv
1
SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS
52
Şef serviciu
1
53-59
Consilier juridic, grad profesional superior
7

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, RELAȚII PUBLICE, ATOP
ȘI TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ
60-66
Consilier, grad profesional superior
7
REGISTRATURĂ, ARHIVĂ, MONITORUL OFICIAL
67
1
Consilier, grad profesional superior
68
1
Inspector de specialitate gradul IA
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
69
Director executiv
1
70
Director executiv adjunct
1
SERVICIUL DEZVOLTARE, PROGRAME ȘI
GUVERNANȚA CORPORATIVĂ A ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE
71
Şef serviciu
1
Dezvoltare economică și programe
72-73
Consilier, grad profesional superior
2
74
Inspector, grad profesional superior
1
75

Consilier, grad profesional principal
1
Dezvoltare rurală
76-77
Consilier, grad profesional superior
2
Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și monitorizare asociații de dezvoltare
78
Consilier, grad profesional superior
1
SERVICIUL ACCESARE ȘI COORDONARE PROIECTE
79
Şef serviciu
1
Accesare proiecte
80-82
Consilier, grad profesional superior
3
Monitorizare şi sustenabilitate proiecte
83
Consilier, grad profesional superior
1
84-85
Inspector de specialitate gradul IA
2
86
Inspector de specialitate gradul I
1
SERVICIUL BUGET-VENITURI
87
Şef serviciu
1
Buget
88-90
Consilier, grad profesional superior
3
Urmărire, încasare venituri şi executare silită
91-93
Consilier, grad profesional superior
3
94
Consilier juridic, grad profesional asistent
1
Contabilitate-financiar
95-100
Consilier, grad profesional superior
6
SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE
ȘI MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII CONTRACTELOR
101
Şef serviciu
1
102-106
Consilier, grad profesional superior
5
107-108
Consilier, grad profesional principal
2
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
109
Director executiv
1
SERVICIUL PROGRAME, LUCRĂRI, ÎNTREȚINERE DRUMURI
110
Şef serviciu
1
111-117
Consilier, grad profesional superior
7
118-119
Referent IA
2
SERVICIUL ADMINISTRAREA TERENURILOR, CLĂDIRILOR, REȚELELOR DE
ALIMENTARE CU APĂ

Şef serviciu
1
Consilier, grad profesional superior
6
Expert gradul IA
1
Informatică
128-130
Consilier, grad profesional superior
3
SERVICIUL TURISM, CULTURĂ, TINERET, SPORT ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT
131
Şef serviciu
1
132-134
Consilier, grad profesional superior
3
135
Consilier, grad profesional superior (Câmpeni)
1
136
Inspector, grad profesional superior
1
137
Inspector de specialitate gradul IA
1
138
Referent IA
1
SERVICIUL PENTRU IMPLEMENTAREA
PROGRAMULUI ALBA - ROMÂNIA 100
139
Șef serviciu
1
140-146
Consilier, grad profesional superior
7
147
Inspector, grad profesional superior
1
148
Consilier, grad profesional principal
1
DIRECȚIA AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM
149
Arhitect şef
1
Amenajarea teritoriului, cadastru, monitorizare și control
150-152
Consilier, grad profesional superior
3
Urbanism, avizare, autorizare
153-155
Consilier, grad profesional superior
3
156
Consilier, grad profesional asistent
1
Arii protejate
157
Consilier, grad profesional principal
1
158
Inspector de specialitate gradul I
1
159
Inspector de specialitate gradul II
1
160
Referent II (sit Frumoasa)
0,5
BIROUL PROGRAME ȘI PROIECTE MEDIU
161
Șef birou
1
Consilier, grad profesional superior
162-163
2
Consilier, grad profesional principal
164
1
Inspector, grad profesional asistent
165
1
Consilier, grad profesional asistent
166
1
TOTAL
166
MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE CULTURĂ
1-3
Director –manager gradul II
3
4
Director general–manager gradul II
1
TOTAL
4
TOTAL GENERAL
170
120
121-126
127

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

AVIZAT,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții
al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
Statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba a fost aprobat
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 364 din 14 decembrie 2017. Numărul de posturi
aprobat este de 170 posturi, din care 166 posturi pentru aparatul de specialitate al Consiliului
Județean Alba și 4 pentru managerii instituțiilor publice de cultură din subordinea consiliului
județean.
În cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba a fost încadrat, în anul
2017, în funcția publică de execuție - consilier, clasa I, gradul profesional debutant, domnul
Bogdan Olar.
Urmare a calificativul „corespunzător” obţinut la terminarea perioadei de stagiu, pe baza
rezultatului evaluării, funcționarul public debutant a fost numit funcționar public de execuție
definitiv în clasa corespunzătoare studiilor absolvite, conform art. 61 alin. 1 lit. a din Legea nr.
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
Potrivit prevederilor art. 41 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor
contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr.
286/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale Dispoziției Președintelui Consiliului
Județean Alba nr. 449/2016 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi
desfăşurarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, în
luna martie 2018 a fost organizat concursul pentru promovarea în grad a personalului contractual
din cadrul aparatului de specialitate care a îndeplinit condiţiile de promovare. A promovat
examenul un angajat cu contract individual de muncă. Promovarea în gradul imediat superior a
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice se face potrivit actului
normativ precizat mai sus, prin transformarea postului ocupat.
Urmare a celor prezentate mai sus se impune modificarea statului de funcții aparatul de
specialitate al Consiliului Județean Alba.
Totdată prin proiectul de hotărâre se propune transformarea unor funcţii publice vacante
pentru a oferi posibilitatea dezvoltării carierei profesionale a funcţionarilor publici din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, precum şi pentru a putea acoperi deficitul
de personal din cadrul Direcției amenajarea teritoriului și urbanism prin mutarea unor persoane
din cadrul aparatului.
Având în vedere cele prezentate mai sus în conformitate cu prevederile art. 91 alin. 2, lit.
c din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ce prevede faptul că organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de
organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate se aprobă prin hotărâre a consiliului
judeţean, și ale prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean
Alba, am iniţiat, proiectul de hotărâre, înregistrat cu nr. 69 din 13 martie 2018.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
Biroul resurse umane
Nr.4967/13.03.2018
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
Conform art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit.c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Consiliul județean are
“atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean,
ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor
autonome de interes judeţean”, respectiv “aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a
consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare
ale aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean
şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean”.
Prin Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 69 din 13.03.2018 s-au propus modificări la
statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, astfel:
I. Transformarea funcției publice de consilier, clasa I, grad profesional debutant de la
Biroul programe şi proiecte mediu din cadrul Direcției amenajarea teritoriului şi urbanism în
consilier, clasa I, grad profesional asistent, ca urmare a încheieri perioadei de stagiu a
funcţionrului public ce ocupă acestaă funcţie.
În conformitate cu prevederile art. 61 alin. 1 lit. a din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare „la terminarea
perioadei de stagiu, pe baza rezultatului evaluării realizate, funcţionarul public debutant va fi
numit funcţionar public de execuţie definitiv în clasa corespunzătoare studiilor absolvite, în
funcţiile publice […], în gradul profesional asistent”.
II. Transformarea unui post de inspector de specialitate gradul II în inspector de
specialitate gradul I la Compartimentul arii protejate din cadrul Direcţiei amenajarea teritoriului
şi urbanism, ca urmare a finalizării examenului de promovare în grad profesional imediat
superior, organizat în luna martie 2018, pentru promovarea personalului contractual din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.
Potrivit prevederilor art. 41 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale
si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu
modificările și completările ulterioare „promovarea personalului contractual din sectorul
bugetar în grade sau trepte profesionale se face, de regulă, pe un post vacant, iar, în situaţia în
care nu există un asemenea post, se face prin transformarea postului din statul de funcţii în care
acesta este încadrat într-unul de nivel imediat superior”.
Articolul 31 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, precizează faptul că: „În situaţia în care nu există un post vacant, promovarea
personalului plătit din fonduri publice în funcţii, grade sau trepte profesionale se va face prin
transformarea postului din statul de funcţii în care acesta este încadrat într-unul de nivel
imediat superior.”
III. Transformarea unor funcţii publice de execuţie vacante:
 transformarea unei funcţii publice vacante de consilier, gradul profesional
debutant în consilier, grad profesional principal la Compartimentul arii protejate
din cadrul Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism;



transformarea unei funcţii publice vacante de consilier, gradul profesional
superior în consilier, clasa I, grad profesional principal la Biroul programe şi
proiecte mediu din cadrul Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism;
 transformarea unei funcţii publice vacante de inspector, gradul profesional
superior în inspector, grad profesional asistent la Biroul programe şi proiecte
mediu din cadrul Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism.
Articolul 107 alin. 2 lit. b din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici,
republicată, cu modificările și completările ulterioare prevede faptul că „autorităţile şi instituţiile
publice au obligaţia de a înştiinţa, în termen de 10 zile lucrătoare, Agenţia Naţională a
Funcţionarilor Publici, în [..] situaţia transformării unei funcţii publice vacante într-o funcţie
publică cu o altă denumire sau într-o funcţie publică de nivel inferior ori superior, cu
încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru autoritatea sau instituţia publică şi în
fondurile bugetare anuale alocate”, astfel în acestă situaţie nu este necesar avizul Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici.
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul
raport de specialitate, propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea modificării
Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.

Şef birou,
Horatiu Zaharia SUCIU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREȘEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul
Aiud - Sebeş, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna martie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de
traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Aiud - Sebeş, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL;
- raportul de specialitate nr. 5048 din 14 martie 2018 al Compartimentului Autoritatea
Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
- cererea operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL privind eliberarea unei licențe
de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale, pe traseul Aiud - Sebeş, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba
cu nr. 4671/8 martie 2018;
Luând în considerare:
- avizul favorabil nr. 600/14 martie 2018, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba;
- documentația depusă de către operatorul de transport rutier Lazăr Trans SRL în vederea
eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Aiud - Sebeş;
Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie 2017
privind aprobarea Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale, în Judeţul Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.
92/2007 aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007,
cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada
29 martie 2018 - 19 octombrie 2019, pe traseul Aiud - Sebeş, operatorului de transport rutier
Lazăr Trans SRL, cod de înregistrare fiscală RO14735924, cu sediul în localitatea Avrig, str.
Nicolae Bălcescu, nr. 3, judeţul Sibiu, având punct de lucru în localitatea Cugir, str. Tineretului,
nr. 7, sc. B, ap. 2, judeţul Alba.
Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu și
caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier Lazăr Trans
SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare.

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Prin intermediul Secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de
transport rutier Lazăr Trans SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba.

VICEPREŞEDINTE,
Dumitru FULEA

Înregistrat cu nr. 70
Alba Iulia, 14 martie 2018

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Aiud - Sebeş, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă
atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz.
De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 7 din același act normativ, în
cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de
autorizare va elibera operatorilor de transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local
sau judeţean pe care aceştia execută transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu
beneficiarii de transport. Durata licenţei de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu
mai mare de 3 ani.
Procedura de eliberare a licenţei de traseu este prevăzută de art. 31-39 din Normele de
aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul
ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările
ulterioare precum și de art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport public județean de
persoane prin curse regulate speciale în județul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Alba nr. 25/2017.
La data de 8 martie 2018, operatorul de transport rutier Lazăr Trans SRL, cod de
înregistrare fiscală, RO14735924, cu sediul în loc. Avrig, str. Nicolae Bălcescu, nr. 3, judeţul
Sibiu, având punct de lucru în loc. Cugir, str. Tineretului, nr. 7, sc. B, ap. 2, judeţul Alba, a depus
la registratura Consiliului Județean Alba documentația prevăzută de art. 31 din actele normative
anterior menționate în vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Aiud - Sebeş, cu
valabilitate în perioada 29 martie 2018 - 19 octombrie 2019.
Documentația a fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de
Transport, care constituie autoritatea de autorizare în domeniul serviciilor de transport public
local şi care a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu.
Prin adresa nr. 600/14 martie 2018, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil
solicitarea operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL privind eliberarea unei licenţe de
traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul
Aiud - Sebeş, în baza contractului de achiziţie nr. 2000397752/8 septembrie 2017 încheiat între
Lazăr Trans SRL şi Star Assembly SRL cu sediul în loc. Sebeş, str. Industriilor, FN, judeţul
Alba.
Prin urmare, propun Consiliului Județean Alba aprobarea atribuirii licenței de traseu
operatorului de transport rutier solicitant, în baza contractului încheiat cu beneficiarul
transportului, cu valabilitate în perioada mai sus menționată.
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare, va elibera
licența de traseu și caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport
rutier Lazăr Trans SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare, în conformitate cu
prevederile art. 35 alin. 3 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local
nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr.
353/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 70 din 14
martie 2018.
VICEPREȘEDINTE,
Dumitru FULEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT
Nr. 5048/14.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Aiud - Sebeş, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL
Consiliul Judeţean îndeplineşte potrivit prevederilor art. 91 alin. 1 lit. d coroborat cu
prevederile art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, atribuţii privind gestionarea serviciilor
publice din subordine, sens în care asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul
necesar pentru furnizarea serviciilor comunitare de utilitate publică de interes general.
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea serviciilor de transport
public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă
atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz.
Potrivit art. 38 alin. 7 din aceeași lege, în cazul serviciului de transport public local de
persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de autorizare va elibera operatorilor de
transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local sau judeţean pe care aceştia execută
transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu beneficiarii de transport. Durata licenţei
de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu mai mare de 3 ani.
Conform dispozițiilor art. 31 alin. 2 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de
transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei
administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare, transportul public
județean de persoane prin curse speciale se efectuează de către operatorii de transport rutier în
baza licenței de traseu eliberate de autoritățile publice de la nivel județean în a căror rază
administrativă se află traseul respectiv, cu avizul Autorității Rutiere Române-A.R.R.
În vederea obținerii unei licenței de traseu pentru un serviciu de transport public județean
de persoane prin curse regulate speciale, potrivit procedurii prevăzute la art. 31-39 al actului
normativ anterior menționat, precum și la art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport
public județean de persoane prin curse regulate speciale în județul Alba, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Județean Alba nr. 25/2017, operatorul de transport rutier solicitant va depune la
autoritățile administrației publice de la nivel județean un dosar care va cuprinde:
a) cererea;
b) lista vehiculelor cu care se efectuează traseul și capacitatea de transport a acestora;
c) copiile conforme ale licenței de transport, într-un număr egal cu cel al vehiculelor
prezentate în listă;
d) graficul de circulație propus, care trebuie să fie în concordanță cu programul de
începere/ încheiere a activităților, respectiv cu programul de intrare/ieșie din schimb, vizat de
beneficiarul transportului sau cel care a solicitat transportul; graficul de circulație va cuprinde
sensurile în care se transportă persoanele pentru începerea activităților/ intrarea în schimb;
e) contractul/contractele încheiat/ încheiate cu beneficiarul/beneficiarii transportului, din
care să rezulte programul de începere/încheiere a activităților, respectiv programul de
intrare/ieșire din schimb;
f) tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, vizat de beneficiar.
În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului, compartimentele sau
serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale ori
judeţene, după caz, analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite
condiţiile pentru efectuarea transportului public local sau judeţean de persoane prin curse
regulate speciale pe acel traseu, să dispună eliberarea licenţei de traseu sau să comunice în scris
refuzul motivat, după caz.

Licenţa de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr egal cu
numărul de vehicule necesare efectuării traseului, după prezentarea avizelor eliberate de
compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei
publice locale ori judeţene, după caz, pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea
persoanelor transportate.
Licenţa de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a
contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de 3
ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare.
Prin cererea înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba sub nr. 4671/8 martie
2018, operatorul de transport rutier Lazăr Trans SRL, cod de înregistrare fiscală, RO14735924,
cu sediul în loc. Avrig, str. Nicolae Bălcescu, nr. 3, judeţul Sibiu, având punct de lucru în loc.
Cugir, str. Tineretului, nr. 7, sc. B, ap. 2, judeţul Alba, solicită eliberarea unei licențe de traseu
pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Aiud - Sebeş, cu valabilitate în perioada 29 martie 2018 - 19 octombrie 2019.
Solicitarea are la bază contractul de achiziţie nr. 2000397752/8 septembrie 2017 încheiat
între Lazăr Trans SRL şi Star Assembly SRL cu sediul în loc. Sebeş, str. Industriilor, FN, judeţul
Alba.
Obiectul contractului constă în asigurarea transportului angajaților Star Assembly SRL pe
ruta Aiud - Sebeş, conform graficului de circulație propus, avizat de către beneficiarul
transportului și în concordanță cu programul de lucru al acestuia. Graficul de circulație propus
prevede efectuarea a 5 curse zilnic dus/întors, de luni până duminică inclusiv.
Documentaţia care însoțește cererea, depusă de către operatorul de transport rutier Lazăr
Trans SRL în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Aiud - Sebeş, a fost analizată
de către Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport, care a constatat că sunt îndeplinite
condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale pe acest traseu.
Prin adresa nr. 600/14 martie 2018, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil
eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate
speciale pe traseul mai sus menționat de către operatorul de transport rutier Lazăr Trans SRL.
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare in domeniul
serviciilor de transport public local, potrivit Autorizației nr. 0099 din 01.04.2008, emisă de către
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități PubliceA.N.R.S.C, va elibera licența de traseu și caietul de sarcini aferent, cu valabilitate în perioada 29
martie 2018 - 19 octombrie 2018, după prezentarea de către operatorul de transport rutier
solicitant a documentului de plată a tarifului de eliberare.
Anterior eliberării licenței de traseu este necesară aprobarea atribuirii acesteia de către
Consiliul Județean Alba, în conformitate cu atribuțiile conferite de Legea serviciilor de transport
public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIER,
Adam - Gheorghe LĂNCRĂNJAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREȘEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul
Pianu de Sus - Sebeş, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna martie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de
traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Pianu de Sus - Sebeş, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL;
- raportul de specialitate nr. 5049 din 14 martie 2018 al Compartimentului Autoritatea
Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
- cererea operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL privind eliberarea unei licențe
de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale, pe traseul Pianu de Sus - Sebeş, înregistrată la registratura Consiliului Județean
Alba cu nr. 4672/8 martie 2018;
Luând în considerare:
- avizul favorabil nr. 600/14 martie 2018, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba;
- documentația depusă de către operatorul de transport rutier Lazăr Trans SRL în vederea
eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Pianu de Sus - Sebeş;
Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie 2017
privind aprobarea Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale, în Judeţul Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.
92/2007 aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007,
cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada
29 martie 2018 - 19 octombrie 2019, pe traseul Pianu de Sus - Sebeş, operatorului de
transport rutier Lazăr Trans SRL, cod de înregistrare fiscală RO14735924, cu sediul în
localitatea Avrig, str. Nicolae Bălcescu, nr. 3, judeţul Sibiu, având punct de lucru în localitatea
Cugir, str. Tineretului, nr. 7, sc. B, ap. 2, judeţul Alba.
Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu și
caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier Lazăr Trans
SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare.

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Prin intermediul Secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de
transport rutier Lazăr Trans SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba.

VICEPREŞEDINTE,
Dumitru FULEA

Înregistrat cu nr. 71
Alba Iulia, 14 martie 2018

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Pianu de Sus - Sebeş, operatorului de transport rutier
Lazăr Trans SRL
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă
atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz.
De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 7 din același act normativ, în
cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de
autorizare va elibera operatorilor de transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local
sau judeţean pe care aceştia execută transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu
beneficiarii de transport. Durata licenţei de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu
mai mare de 3 ani.
Procedura de eliberare a licenţei de traseu este prevăzută de art. 31-39 din Normele de
aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul
ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările
ulterioare precum și de art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport public județean de
persoane prin curse regulate speciale în județul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Alba nr. 25/2017.
La data de 8 martie 2018, operatorul de transport rutier Lazăr Trans SRL, cod de
înregistrare fiscală, RO14735924, cu sediul în loc. Avrig, str. Nicolae Bălcescu, nr. 3, judeţul
Sibiu, având punct de lucru în loc. Cugir, str. Tineretului, nr. 7, sc. B, ap. 2, judeţul Alba, a depus
la registratura Consiliului Județean Alba documentația prevăzută de art. 31 din actele normative
anterior menționate în vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Pianu Sus - Sebeş,
cu valabilitate în perioada 29 martie 2018 - 19 octombrie 2019.
Documentația a fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de
Transport, care constituie autoritatea de autorizare în domeniul serviciilor de transport public
local şi care a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu.
Prin adresa nr. 600/14 martie 2018, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil
solicitarea operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL privind eliberarea unei licenţe de
traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Pianu
de Sus - Sebeş, în baza contractului de achiziţie nr. 2000397752/8 septembrie 2017 încheiat
între Lazăr Trans SRL şi Star Assembly SRL cu sediul în loc. Sebeş, str. Industriilor, FN, judeţul
Alba.
Prin urmare, propun Consiliului Județean Alba aprobarea atribuirii licenței de traseu
operatorului de transport rutier solicitant, în baza contractului încheiat cu beneficiarul
transportului, cu valabilitate în perioada mai sus menționată.
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare, va elibera
licența de traseu și caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport
rutier Lazăr Trans SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare, în conformitate cu
prevederile art. 35 alin. 3 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local
nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr.
353/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 71 din 14
martie 2018.
VICEPREȘEDINTE,
Dumitru FULEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT
Nr. 5049/14.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Pianu de Sus - Sebeş, operatorului de transport rutier
Lazăr Trans SRL
Consiliul Judeţean îndeplineşte potrivit prevederilor art. 91 alin. 1 lit. d coroborat cu
prevederile art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, atribuţii privind gestionarea serviciilor
publice din subordine, sens în care asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul
necesar pentru furnizarea serviciilor comunitare de utilitate publică de interes general.
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea serviciilor de transport
public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă
atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz.
Potrivit art. 38 alin. 7 din aceeași lege, în cazul serviciului de transport public local de
persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de autorizare va elibera operatorilor de
transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local sau judeţean pe care aceştia execută
transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu beneficiarii de transport. Durata licenţei
de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu mai mare de 3 ani.
Conform dispozițiilor art. 31 alin. 2 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de
transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei
administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare, transportul public
județean de persoane prin curse speciale se efectuează de către operatorii de transport rutier în
baza licenței de traseu eliberate de autoritățile publice de la nivel județean în a căror rază
administrativă se află traseul respectiv, cu avizul Autorității Rutiere Române-A.R.R.
În vederea obținerii unei licenței de traseu pentru un serviciu de transport public județean
de persoane prin curse regulate speciale, potrivit procedurii prevăzute la art. 31-39 al actului
normativ anterior menționat, precum și la art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport
public județean de persoane prin curse regulate speciale în județul Alba, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Județean Alba nr. 25/2017, operatorul de transport rutier solicitant va depune la
autoritățile administrației publice de la nivel județean un dosar care va cuprinde:
a) cererea;
b) lista vehiculelor cu care se efectuează traseul și capacitatea de transport a acestora;
c) copiile conforme ale licenței de transport, într-un număr egal cu cel al vehiculelor
prezentate în listă;
d) graficul de circulație propus, care trebuie să fie în concordanță cu programul de
începere/ încheiere a activităților, respectiv cu programul de intrare/ieșie din schimb, vizat de
beneficiarul transportului sau cel care a solicitat transportul; graficul de circulație va cuprinde
sensurile în care se transportă persoanele pentru începerea activităților/ intrarea în schimb;
e) contractul/contractele încheiat/ încheiate cu beneficiarul/beneficiarii transportului, din
care să rezulte programul de începere/încheiere a activităților, respectiv programul de
intrare/ieșire din schimb;
f) tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, vizat de beneficiar.
În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului, compartimentele sau
serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale ori
judeţene, după caz, analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite
condiţiile pentru efectuarea transportului public local sau judeţean de persoane prin curse
regulate speciale pe acel traseu, să dispună eliberarea licenţei de traseu sau să comunice în scris
refuzul motivat, după caz.

Licenţa de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr egal cu
numărul de vehicule necesare efectuării traseului, după prezentarea avizelor eliberate de
compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei
publice locale ori judeţene, după caz, pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea
persoanelor transportate.
Licenţa de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a
contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de 3
ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare.
Prin cererea înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba sub nr. 4672/8 martie
2018, operatorul de transport rutier Lazăr Trans SRL, cod de înregistrare fiscală, RO14735924,
cu sediul în loc. Avrig, str. Nicolae Bălcescu, nr. 3, judeţul Sibiu, având punct de lucru în loc.
Cugir, str. Tineretului, nr. 7, sc. B, ap. 2, judeţul Alba, solicită eliberarea unei licențe de traseu
pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Pianu de Sus - Sebeş, cu valabilitate în perioada 29 martie 2018 - 19
octombrie 2019.
Solicitarea are la bază contractul de achiziţie nr. 2000397752/8 septembrie 2017 încheiat
între Lazăr Trans SRL şi Star Assembly SRL cu sediul în loc. Sebeş, str. Industriilor, FN, judeţul
Alba.
Obiectul contractului constă în asigurarea transportului angajaților Star Assembly SRL pe
ruta Pianu de Sus - Sebeş, conform graficului de circulație propus, avizat de către beneficiarul
transportului și în concordanță cu programul de lucru al acestuia. Graficul de circulație propus
prevede efectuarea a 5 curse zilnic dus/întors, de luni până duminică inclusiv.
Documentaţia care însoțește cererea, depusă de către operatorul de transport rutier Lazăr
Trans SRL în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Pianu de Sus - Sebeş, a fost
analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport, care a constatat că sunt
îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane
prin curse regulate speciale pe acest traseu.
Prin adresa nr. 600/14 martie 2018, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil
eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate
speciale pe traseul mai sus menționat de către operatorul de transport rutier Lazăr Trans SRL.
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare in domeniul
serviciilor de transport public local, potrivit Autorizației nr. 0099 din 01.04.2008, emisă de către
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități PubliceA.N.R.S.C, va elibera licența de traseu și caietul de sarcini aferent, cu valabilitate în perioada 29
martie 2018 - 19 octombrie 2018, după prezentarea de către operatorul de transport rutier
solicitant a documentului de plată a tarifului de eliberare.
Anterior eliberării licenței de traseu este necesară aprobarea atribuirii acesteia de către
Consiliul Județean Alba, în conformitate cu atribuțiile conferite de Legea serviciilor de transport
public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIER,
Adam - Gheorghe LĂNCRĂNJAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREȘEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul
Şugag - Sebeş, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna martie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de
traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Şugag - Sebeş, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL;
- raportul de specialitate nr. 5050 din 14 martie 2018 al Compartimentului Autoritatea
Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
- cererea operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL privind eliberarea unei licențe
de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale, pe traseul Şugag - Sebeş, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba
cu nr. 4673/8 martie 2018;
Luând în considerare:
- avizul favorabil nr. 600/14 martie 2018, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba;
- documentația depusă de către operatorul de transport rutier Lazăr Trans SRL în vederea
eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Şugag - Sebeş;
Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie 2017
privind aprobarea Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale, în Judeţul Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.
92/2007 aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007,
cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada
29 martie 2018 - 19 octombrie 2019, pe traseul Şugag - Sebeş, operatorului de transport rutier
Lazăr Trans SRL, cod de înregistrare fiscală RO14735924, cu sediul în localitatea Avrig, str.
Nicolae Bălcescu, nr. 3, judeţul Sibiu, având punct de lucru în localitatea Cugir, str. Tineretului,
nr. 7, sc. B, ap. 2, judeţul Alba.
Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu și
caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier Lazăr Trans
SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare.

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Prin intermediul Secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de
transport rutier Lazăr Trans SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba.

VICEPREŞEDINTE,
Dumitru FULEA

Înregistrat cu nr. 72
Alba Iulia, 14 martie 2018

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Şugag - Sebeş, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă
atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz.
De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 7 din același act normativ, în
cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de
autorizare va elibera operatorilor de transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local
sau judeţean pe care aceştia execută transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu
beneficiarii de transport. Durata licenţei de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu
mai mare de 3 ani.
Procedura de eliberare a licenţei de traseu este prevăzută de art. 31-39 din Normele de
aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul
ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările
ulterioare precum și de art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport public județean de
persoane prin curse regulate speciale în județul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Alba nr. 25/2017.
La data de 8 martie 2018, operatorul de transport rutier Lazăr Trans SRL, cod de
înregistrare fiscală, RO14735924, cu sediul în loc. Avrig, str. Nicolae Bălcescu, nr. 3, judeţul
Sibiu, având punct de lucru în loc. Cugir, str. Tineretului, nr. 7, sc. B, ap. 2, judeţul Alba, a depus
la registratura Consiliului Județean Alba documentația prevăzută de art. 31 din actele normative
anterior menționate în vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Şugag - Sebeş, cu
valabilitate în perioada 29 martie 2018 - 19 octombrie 2019.
Documentația a fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de
Transport, care constituie autoritatea de autorizare în domeniul serviciilor de transport public
local şi care a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu.
Prin adresa nr. 600/14 martie 2018, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil
solicitarea operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL privind eliberarea unei licenţe de
traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Şugag Sebeş, în baza contractului de achiziţie nr. 2000397752/8 septembrie 2017 încheiat între Lazăr
Trans SRL şi Star Assembly SRL cu sediul în loc. Sebeş, str. Industriilor, FN, judeţul Alba.
Prin urmare, propun Consiliului Județean Alba aprobarea atribuirii licenței de traseu
operatorului de transport rutier solicitant, în baza contractului încheiat cu beneficiarul
transportului, cu valabilitate în perioada mai sus menționată.
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare, va elibera
licența de traseu și caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport
rutier Lazăr Trans SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare, în conformitate cu
prevederile art. 35 alin. 3 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local
nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr.
353/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 72 din 14
martie 2018.
VICEPREȘEDINTE,
Dumitru FULEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT
Nr. 5050/14.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Şugag - Sebeş, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL
Consiliul Judeţean îndeplineşte potrivit prevederilor art. 91 alin. 1 lit. d coroborat cu
prevederile art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, atribuţii privind gestionarea serviciilor
publice din subordine, sens în care asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul
necesar pentru furnizarea serviciilor comunitare de utilitate publică de interes general.
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea serviciilor de transport
public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă
atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz.
Potrivit art. 38 alin. 7 din aceeași lege, în cazul serviciului de transport public local de
persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de autorizare va elibera operatorilor de
transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local sau judeţean pe care aceştia execută
transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu beneficiarii de transport. Durata licenţei
de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu mai mare de 3 ani.
Conform dispozițiilor art. 31 alin. 2 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de
transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei
administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare, transportul public
județean de persoane prin curse speciale se efectuează de către operatorii de transport rutier în
baza licenței de traseu eliberate de autoritățile publice de la nivel județean în a căror rază
administrativă se află traseul respectiv, cu avizul Autorității Rutiere Române-A.R.R.
În vederea obținerii unei licenței de traseu pentru un serviciu de transport public județean
de persoane prin curse regulate speciale, potrivit procedurii prevăzute la art. 31-39 al actului
normativ anterior menționat, precum și la art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport
public județean de persoane prin curse regulate speciale în județul Alba, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Județean Alba nr. 25/2017, operatorul de transport rutier solicitant va depune la
autoritățile administrației publice de la nivel județean un dosar care va cuprinde:
a) cererea;
b) lista vehiculelor cu care se efectuează traseul și capacitatea de transport a acestora;
c) copiile conforme ale licenței de transport, într-un număr egal cu cel al vehiculelor
prezentate în listă;
d) graficul de circulație propus, care trebuie să fie în concordanță cu programul de
începere/ încheiere a activităților, respectiv cu programul de intrare/ieșie din schimb, vizat de
beneficiarul transportului sau cel care a solicitat transportul; graficul de circulație va cuprinde
sensurile în care se transportă persoanele pentru începerea activităților/ intrarea în schimb;
e) contractul/contractele încheiat/ încheiate cu beneficiarul/beneficiarii transportului, din
care să rezulte programul de începere/încheiere a activităților, respectiv programul de
intrare/ieșire din schimb;
f) tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, vizat de beneficiar.
În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului, compartimentele sau
serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale ori
judeţene, după caz, analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite
condiţiile pentru efectuarea transportului public local sau judeţean de persoane prin curse
regulate speciale pe acel traseu, să dispună eliberarea licenţei de traseu sau să comunice în scris
refuzul motivat, după caz.

Licenţa de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr egal cu
numărul de vehicule necesare efectuării traseului, după prezentarea avizelor eliberate de
compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei
publice locale ori judeţene, după caz, pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea
persoanelor transportate.
Licenţa de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a
contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de 3
ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare.
Prin cererea înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba sub nr. 4673/8 martie
2018, operatorul de transport rutier Lazăr Trans SRL, cod de înregistrare fiscală, RO14735924,
cu sediul în loc. Avrig, str. Nicolae Bălcescu, nr. 3, judeţul Sibiu, având punct de lucru în loc.
Cugir, str. Tineretului, nr. 7, sc. B, ap. 2, judeţul Alba, solicită eliberarea unei licențe de traseu
pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Şugag - Sebeş, cu valabilitate în perioada 29 martie 2018 - 19 octombrie
2019.
Solicitarea are la bază contractul de achiziţie nr. 2000397752/8 septembrie 2017 încheiat
între Lazăr Trans SRL şi Star Assembly SRL cu sediul în loc. Sebeş, str. Industriilor, FN, judeţul
Alba.
Obiectul contractului constă în asigurarea transportului angajaților Star Assembly SRL pe
ruta Şugag - Sebeş, conform graficului de circulație propus, avizat de către beneficiarul
transportului și în concordanță cu programul de lucru al acestuia. Graficul de circulație propus
prevede efectuarea a 5 curse zilnic dus/întors, de luni până duminică inclusiv.
Documentaţia care însoțește cererea, depusă de către operatorul de transport rutier Lazăr
Trans SRL în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Şugag - Sebeş, a fost
analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport, care a constatat că sunt
îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane
prin curse regulate speciale pe acest traseu.
Prin adresa nr. 600/14 martie 2018, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil
eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate
speciale pe traseul mai sus menționat de către operatorul de transport rutier Lazăr Trans SRL.
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare in domeniul
serviciilor de transport public local, potrivit Autorizației nr. 0099 din 01.04.2008, emisă de către
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități PubliceA.N.R.S.C, va elibera licența de traseu și caietul de sarcini aferent, cu valabilitate în perioada 29
martie 2018 - 19 octombrie 2018, după prezentarea de către operatorul de transport rutier
solicitant a documentului de plată a tarifului de eliberare.
Anterior eliberării licenței de traseu este necesară aprobarea atribuirii acesteia de către
Consiliul Județean Alba, în conformitate cu atribuțiile conferite de Legea serviciilor de transport
public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIER,
Adam-Gheorghe LĂNCRĂNJAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREȘEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul
Săliştea - Sebeş, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna martie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de
traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Săliştea - Sebeş, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL;
- raportul de specialitate nr. 5051 din 14 martie 2018 al Compartimentului Autoritatea
Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
- cererea operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL privind eliberarea unei licențe
de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale, pe traseul Săliştea - Sebeş, înregistrată la registratura Consiliului Județean
Alba cu nr. 4674/8 martie 2018;
Luând în considerare:
- avizul favorabil nr. 600/14 martie 2018, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba;
- documentația depusă de către operatorul de transport rutier Lazăr Trans SRL în vederea
eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Săliştea - Sebeş;
Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie 2017
privind aprobarea Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale, în Judeţul Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.
92/2007 aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007,
cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada
29 martie 2018 - 19 octombrie 2019, pe traseul Săliştea - Sebeş, operatorului de transport
rutier Lazăr Trans SRL, cod de înregistrare fiscală RO14735924, cu sediul în localitatea Avrig,
str. Nicolae Bălcescu, nr. 3, judeţul Sibiu, având punct de lucru în localitatea Cugir, str.
Tineretului, nr. 7, sc. B, ap. 2, judeţul Alba.
Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu și
caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier Lazăr Trans
SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare.

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Prin intermediul Secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de
transport rutier Lazăr Trans SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba.

VICEPREŞEDINTE,
Dumitru FULEA

Înregistrat cu nr.73
Alba Iulia, 14 martie 2018

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Săliştea - Sebeş, operatorului de transport rutier
Lazăr Trans SRL
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă
atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz.
De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 7 din același act normativ, în
cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de
autorizare va elibera operatorilor de transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local
sau judeţean pe care aceştia execută transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu
beneficiarii de transport. Durata licenţei de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu
mai mare de 3 ani.
Procedura de eliberare a licenţei de traseu este prevăzută de art. 31-39 din Normele de
aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul
ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările
ulterioare precum și de art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport public județean de
persoane prin curse regulate speciale în județul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Alba nr. 25/2017.
La data de 8 martie 2018, operatorul de transport rutier Lazăr Trans SRL, cod de
înregistrare fiscală, RO14735924, cu sediul în loc. Avrig, str. Nicolae Bălcescu, nr. 3, judeţul
Sibiu, având punct de lucru în loc. Cugir, str. Tineretului, nr. 7, sc. B, ap. 2, judeţul Alba, a depus
la registratura Consiliului Județean Alba documentația prevăzută de art. 31 din actele normative
anterior menționate în vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Săliştea - Sebeş, cu
valabilitate în perioada 29 martie 2018 - 19 octombrie 2019.
Documentația a fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de
Transport, care constituie autoritatea de autorizare în domeniul serviciilor de transport public
local şi care a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu.
Prin adresa nr. 600/14 martie 2018, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil
solicitarea operatorului de transport rutier Societatea Lazăr Trans SRL privind eliberarea unei
licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate speciale, pe
traseul Săliştea - Sebeş, în baza contractului de achiziţie nr. 2000397752/8 septembrie 2017
încheiat între Lazăr Trans SRL şi Star Assembly SRL cu sediul în loc. Sebeş, str. Industriilor,
FN, judeţul Alba.
Prin urmare, propun Consiliului Județean Alba aprobarea atribuirii licenței de traseu
operatorului de transport rutier solicitant, în baza contractului încheiat cu beneficiarul
transportului, cu valabilitate în perioada mai sus menționată.
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare, va elibera
licența de traseu și caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport
rutier Lazăr Trans SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare, în conformitate cu
prevederile art. 35 alin. 3 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local
nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr.
353/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 73 din 14
martie 2018.
VICEPREȘEDINTE,
Dumitru FULEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT
Nr. 5051/14.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Săliştea - Sebeş, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL
Consiliul Judeţean îndeplineşte potrivit prevederilor art. 91 alin. 1 lit. d coroborat cu
prevederile art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, atribuţii privind gestionarea serviciilor
publice din subordine, sens în care asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul
necesar pentru furnizarea serviciilor comunitare de utilitate publică de interes general.
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea serviciilor de transport
public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă
atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz.
Potrivit art. 38 alin. 7 din aceeași lege, în cazul serviciului de transport public local de
persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de autorizare va elibera operatorilor de
transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local sau judeţean pe care aceştia execută
transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu beneficiarii de transport. Durata licenţei
de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu mai mare de 3 ani.
Conform dispozițiilor art. 31 alin. 2 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de
transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei
administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare, transportul public
județean de persoane prin curse speciale se efectuează de către operatorii de transport rutier în
baza licenței de traseu eliberate de autoritățile publice de la nivel județean în a căror rază
administrativă se află traseul respectiv, cu avizul Autorității Rutiere Române-A.R.R.
În vederea obținerii unei licenței de traseu pentru un serviciu de transport public județean
de persoane prin curse regulate speciale, potrivit procedurii prevăzute la art. 31-39 al actului
normativ anterior menționat, precum și la art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport
public județean de persoane prin curse regulate speciale în județul Alba, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Județean Alba nr. 25/2017, operatorul de transport rutier solicitant va depune la
autoritățile administrației publice de la nivel județean un dosar care va cuprinde:
a) cererea;
b) lista vehiculelor cu care se efectuează traseul și capacitatea de transport a acestora;
c) copiile conforme ale licenței de transport, într-un număr egal cu cel al vehiculelor
prezentate în listă;
d) graficul de circulație propus, care trebuie să fie în concordanță cu programul de
începere/ încheiere a activităților, respectiv cu programul de intrare/ieșie din schimb, vizat de
beneficiarul transportului sau cel care a solicitat transportul; graficul de circulație va cuprinde
sensurile în care se transportă persoanele pentru începerea activităților/ intrarea în schimb;
e) contractul/contractele încheiat/ încheiate cu beneficiarul/beneficiarii transportului, din
care să rezulte programul de începere/încheiere a activităților, respectiv programul de
intrare/ieșire din schimb;
f) tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, vizat de beneficiar.
În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului, compartimentele sau
serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale ori
judeţene, după caz, analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite
condiţiile pentru efectuarea transportului public local sau judeţean de persoane prin curse
regulate speciale pe acel traseu, să dispună eliberarea licenţei de traseu sau să comunice în scris
refuzul motivat, după caz.

Licenţa de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr egal cu
numărul de vehicule necesare efectuării traseului, după prezentarea avizelor eliberate de
compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei
publice locale ori judeţene, după caz, pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea
persoanelor transportate.
Licenţa de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a
contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de 3
ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare.
Prin cererea înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba sub nr. 4674/8 martie
2018, operatorul de transport rutier Lazăr Trans SRL, cod de înregistrare fiscală, RO14735924,
cu sediul în loc. Avrig, str. Nicolae Bălcescu, nr. 3, judeţul Sibiu, având punct de lucru în loc.
Cugir, str. Tineretului, nr. 7, sc. B, ap. 2, judeţul Alba, solicită eliberarea unei licențe de traseu
pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Săliştea - Sebeş, cu valabilitate în perioada 29 martie 2018 - 19 octombrie
2019.
Solicitarea are la bază contractul de achiziţie nr. 2000397752/8 septembrie 2017 încheiat
între Lazăr Trans SRL şi Star Assembly SRL cu sediul în loc. Sebeş, str. Industriilor, FN, judeţul
Alba.
Obiectul contractului constă în asigurarea transportului angajaților Star Assembly SRL pe
ruta Săliştea - Sebeş, conform graficului de circulație propus, avizat de către beneficiarul
transportului și în concordanță cu programul de lucru al acestuia. Graficul de circulație propus
prevede efectuarea a 5 curse zilnic dus/întors, de luni până duminică inclusiv.
Documentaţia care însoțește cererea, depusă de către operatorul de transport rutier Lazăr
Trans SRL în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Săliştea - Sebeş, a fost
analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport, care a constatat că sunt
îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane
prin curse regulate speciale pe acest traseu.
Prin adresa nr. 600/14 martie 2018, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil
eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate
speciale pe traseul mai sus menționat de către operatorul de transport rutier Lazăr Trans SRL.
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare in domeniul
serviciilor de transport public local, potrivit Autorizației nr. 0099 din 01.04.2008, emisă de către
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități PubliceA.N.R.S.C, va elibera licența de traseu și caietul de sarcini aferent, cu valabilitate în perioada 29
martie 2018 - 19 octombrie 2018, după prezentarea de către operatorul de transport rutier
solicitant a documentului de plată a tarifului de eliberare.
Anterior eliberării licenței de traseu este necesară aprobarea atribuirii acesteia de către
Consiliul Județean Alba, în conformitate cu atribuțiile conferite de Legea serviciilor de transport
public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIER,
Adam-Gheorghe LĂNCRĂNJAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREȘEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul
Şpring - Sebeş, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna martie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de
traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Şpring - Sebeş, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL;
- raportul de specialitate nr. 5052 din 14 martie 2018 al Compartimentului Autoritatea
Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
- cererea operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL privind eliberarea unei licențe
de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale, pe traseul Şpring - Sebeş, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba
cu nr. 4675/8 martie 2018;
Luând în considerare:
- avizul favorabil nr. 600/14 martie 2018, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba;
- documentația depusă de către operatorul de transport rutier Lazăr Trans SRL în vederea
eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Şpring - Sebeş;
Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie 2017
privind aprobarea Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale, în Judeţul Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.
92/2007 aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007,
cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada
29 martie 2018 - 19 octombrie 2019, pe traseul Şpring - Sebeş, operatorului de transport rutier
Lazăr Trans SRL, cod de înregistrare fiscală RO14735924, cu sediul în localitatea Avrig, str.
Nicolae Bălcescu, nr. 3, judeţul Sibiu, având punct de lucru în localitatea Cugir, str. Tineretului,
nr. 7, sc. B, ap. 2, judeţul Alba.
Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu și
caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier Lazăr Trans
SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare.

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Prin intermediul Secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de
transport rutier Lazăr Trans SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba.

VICEPREŞEDINTE,
Dumitru FULEA

Înregistrat cu nr. 74
Alba Iulia, 14 martie 2018

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Şpring - Sebeş, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă
atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz.
De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 7 din același act normativ, în
cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de
autorizare va elibera operatorilor de transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local
sau judeţean pe care aceştia execută transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu
beneficiarii de transport. Durata licenţei de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu
mai mare de 3 ani.
Procedura de eliberare a licenţei de traseu este prevăzută de art. 31-39 din Normele de
aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul
ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările
ulterioare precum și de art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport public județean de
persoane prin curse regulate speciale în județul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Alba nr. 25/2017.
La data de 8 martie 2018, operatorul de transport rutier Lazăr Trans SRL, cod de
înregistrare fiscală, RO14735924, cu sediul în loc. Avrig, str. Nicolae Bălcescu, nr. 3, judeţul
Sibiu, având punct de lucru în loc. Cugir, str. Tineretului, nr. 7, sc. B, ap. 2, judeţul Alba, a depus
la registratura Consiliului Județean Alba documentația prevăzută de art. 31 din actele normative
anterior menționate în vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Şpring - Sebeş, cu
valabilitate în perioada 29 martie 2018 - 19 octombrie 2019.
Documentația a fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de
Transport, care constituie autoritatea de autorizare în domeniul serviciilor de transport public
local şi care a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu.
Prin adresa nr. 600/14 martie 2018, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil
solicitarea operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL privind eliberarea unei licenţe de
traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul
Şpring - Sebeş, în baza contractului de achiziţie nr. 2000397752/8 septembrie 2017 încheiat
între Lazăr Trans SRL şi Star Assembly SRL cu sediul în loc. Sebeş, str. Industriilor, FN, judeţul
Alba.
Prin urmare, propun Consiliului Județean Alba aprobarea atribuirii licenței de traseu
operatorului de transport rutier solicitant, în baza contractului încheiat cu beneficiarul
transportului, cu valabilitate în perioada mai sus menționată.
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare, va elibera
licența de traseu și caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport
rutier Lazăr Trans SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare, în conformitate cu
prevederile art. 35 alin. 3 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local
nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr.
353/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 74 din 14
martie 2018.
VICEPREȘEDINTE,
Dumitru FULEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT
Nr. 5052/14.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Şpring - Sebeş, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL
Consiliul Judeţean îndeplineşte potrivit prevederilor art. 91 alin. 1 lit. d coroborat cu
prevederile art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, atribuţii privind gestionarea serviciilor
publice din subordine, sens în care asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul
necesar pentru furnizarea serviciilor comunitare de utilitate publică de interes general.
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea serviciilor de transport
public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă
atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz.
Potrivit art. 38 alin. 7 din aceeași lege, în cazul serviciului de transport public local de
persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de autorizare va elibera operatorilor de
transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local sau judeţean pe care aceştia execută
transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu beneficiarii de transport. Durata licenţei
de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu mai mare de 3 ani.
Conform dispozițiilor art. 31 alin. 2 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de
transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei
administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare, transportul public
județean de persoane prin curse speciale se efectuează de către operatorii de transport rutier în
baza licenței de traseu eliberate de autoritățile publice de la nivel județean în a căror rază
administrativă se află traseul respectiv, cu avizul Autorității Rutiere Române-A.R.R.
În vederea obținerii unei licenței de traseu pentru un serviciu de transport public județean
de persoane prin curse regulate speciale, potrivit procedurii prevăzute la art. 31-39 al actului
normativ anterior menționat, precum și la art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport
public județean de persoane prin curse regulate speciale în județul Alba, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Județean Alba nr. 25/2017, operatorul de transport rutier solicitant va depune la
autoritățile administrației publice de la nivel județean un dosar care va cuprinde:
a) cererea;
b) lista vehiculelor cu care se efectuează traseul și capacitatea de transport a acestora;
c) copiile conforme ale licenței de transport, într-un număr egal cu cel al vehiculelor
prezentate în listă;
d) graficul de circulație propus, care trebuie să fie în concordanță cu programul de
începere/ încheiere a activităților, respectiv cu programul de intrare/ieșie din schimb, vizat de
beneficiarul transportului sau cel care a solicitat transportul; graficul de circulație va cuprinde
sensurile în care se transportă persoanele pentru începerea activităților/ intrarea în schimb;
e) contractul/contractele încheiat/ încheiate cu beneficiarul/beneficiarii transportului, din
care să rezulte programul de începere/încheiere a activităților, respectiv programul de
intrare/ieșire din schimb;
f) tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, vizat de beneficiar.
În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului, compartimentele sau
serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale ori
judeţene, după caz, analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite
condiţiile pentru efectuarea transportului public local sau judeţean de persoane prin curse
regulate speciale pe acel traseu, să dispună eliberarea licenţei de traseu sau să comunice în scris
refuzul motivat, după caz.

Licenţa de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr egal cu
numărul de vehicule necesare efectuării traseului, după prezentarea avizelor eliberate de
compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei
publice locale ori judeţene, după caz, pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea
persoanelor transportate.
Licenţa de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a
contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de 3
ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare.
Prin cererea înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba sub nr. 4675/8 martie
2018, operatorul de transport rutier Lazăr Trans SRL, cod de înregistrare fiscală, RO14735924,
cu sediul în loc. Avrig, str. Nicolae Bălcescu, nr. 3, judeţul Sibiu, având punct de lucru în loc.
Cugir, str. Tineretului, nr. 7, sc. B, ap. 2, judeţul Alba, solicită eliberarea unei licențe de traseu
pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Şpring - Sebeş, cu valabilitate în perioada 29 martie 2018 - 19 octombrie
2019.
Solicitarea are la bază contractul de achiziţie nr. 2000397752/8 septembrie 2017 încheiat
între Lazăr Trans SRL şi Star Assembly SRL cu sediul în loc. Sebeş, str. Industriilor, FN, judeţul
Alba.
Obiectul contractului constă în asigurarea transportului angajaților Star Assembly SRL pe
ruta Şpring - Sebeş, conform graficului de circulație propus, avizat de către beneficiarul
transportului și în concordanță cu programul de lucru al acestuia. Graficul de circulație propus
prevede efectuarea a 5 curse zilnic dus/întors, de luni până duminică inclusiv.
Documentaţia care însoțește cererea, depusă de către operatorul de transport rutier Lazăr
Trans SRL în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Şpring - Sebeş, a fost
analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport, care a constatat că sunt
îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane
prin curse regulate speciale pe acest traseu.
Prin adresa nr. 600/14 martie 2018, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil
eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate
speciale pe traseul mai sus menționat de către operatorul de transport rutier Lazăr Trans SRL.
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare in domeniul
serviciilor de transport public local, potrivit Autorizației nr. 0099 din 01.04.2008, emisă de către
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități PubliceA.N.R.S.C, va elibera licența de traseu și caietul de sarcini aferent, cu valabilitate în perioada 29
martie 2018 - 19 octombrie 2018, după prezentarea de către operatorul de transport rutier
solicitant a documentului de plată a tarifului de eliberare.
Anterior eliberării licenței de traseu este necesară aprobarea atribuirii acesteia de către
Consiliul Județean Alba, în conformitate cu atribuțiile conferite de Legea serviciilor de transport
public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIER,
Adam - Gheorghe LĂNCRĂNJAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREȘEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul
Cugir - Sebeş, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna martie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de
traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Cugir - Sebeş, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL;
- raportul de specialitate nr. 5054 din 14 martie 2018 al Compartimentului Autoritatea
Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
- cererea operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL privind eliberarea unei licențe
de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale, pe traseul Cugir - Sebeş, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba
cu nr. 4676/8 martie 2018;
Luând în considerare:
- avizul favorabil nr. 600/14 martie 2018, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba;
- documentația depusă de către operatorul de transport rutier Lazăr Trans SRL în vederea
eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Cugir - Sebeş;
Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie 2017
privind aprobarea Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale, în Judeţul Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.
92/2007 aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007,
cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada
29 martie 2018 - 19 octombrie 2019, pe traseul Cugir - Sebeş, operatorului de transport rutier
Lazăr Trans SRL, cod de înregistrare fiscală, RO14735924, cu sediul în localitatea Avrig, str.
Nicolae Bălcescu, nr. 3, judeţul Sibiu, având punct de lucru în localitatea Cugir, str. Tineretului,
nr. 7, sc. B, ap. 2, judeţul Alba.
Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu și
caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier Lazăr Trans
SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare.

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Prin intermediul Secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de
transport rutier Lazăr Trans SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba.

VICEPREŞEDINTE,
Dumitru FULEA

Înregistrat cu nr. 75
Alba Iulia, 14 martie 2018

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Cugir- Sebeş, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă
atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz.
De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 7 din același act normativ, în
cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de
autorizare va elibera operatorilor de transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local
sau judeţean pe care aceştia execută transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu
beneficiarii de transport. Durata licenţei de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu
mai mare de 3 ani.
Procedura de eliberare a licenţei de traseu este prevăzută de art. 31-39 din Normele de
aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul
ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările
ulterioare precum și de art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport public județean de
persoane prin curse regulate speciale în județul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Alba nr. 25/2017.
La data de 8 martie 2018, operatorul de transport rutier Lazăr Trans SRL, cod de
înregistrare fiscală, RO14735924, cu sediul în loc. Avrig, str. Nicolae Bălcescu, nr. 3, judeţul
Sibiu, având punct de lucru în loc. Cugir, str. Tineretului, nr. 7, sc. B, ap. 2, judeţul Alba, a depus
la registratura Consiliului Județean Alba documentația prevăzută de art. 31 din actele normative
anterior menționate în vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Cugir - Sebeş, cu
valabilitate în perioada 29 martie 2018 - 19 octombrie 2019.
Documentația a fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de
Transport, care constituie autoritatea de autorizare în domeniul serviciilor de transport public
local şi care a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu.
Prin adresa nr. 600/14 martie 2018, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil
solicitarea operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL privind eliberarea unei licenţe de
traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul
Cugir - Sebeş, în baza contractului de achiziţie nr. 2000397752/8 septembrie 2017 încheiat între
Lazăr Trans SRL şi Star Assembly SRL cu sediul în loc. Sebeş, str. Industriilor, FN, judeţul
Alba.
Prin urmare, propun Consiliului Județean Alba aprobarea atribuirii licenței de traseu
operatorului de transport rutier solicitant, în baza contractului încheiat cu beneficiarul
transportului, cu valabilitate în perioada mai sus menționată.
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare, va elibera
licența de traseu și caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport
rutier Lazăr Trans SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare, în conformitate cu
prevederile art. 35 alin. 3 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local
nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr.
353/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 75 din 14
martie 2018.
VICEPREȘEDINTE,
Dumitru FULEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT
Nr. 5054/14.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Cugir - Sebeş, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL
Consiliul Judeţean îndeplineşte potrivit prevederilor art. 91 alin. 1 lit. d coroborat cu
prevederile art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, atribuţii privind gestionarea serviciilor
publice din subordine, sens în care asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul
necesar pentru furnizarea serviciilor comunitare de utilitate publică de interes general.
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea serviciilor de transport
public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă
atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz.
Potrivit art. 38 alin. 7 din aceeași lege, în cazul serviciului de transport public local de
persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de autorizare va elibera operatorilor de
transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local sau judeţean pe care aceştia execută
transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu beneficiarii de transport. Durata licenţei
de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu mai mare de 3 ani.
Conform dispozițiilor art. 31 alin. 2 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de
transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei
administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare, transportul public
județean de persoane prin curse speciale se efectuează de către operatorii de transport rutier în
baza licenței de traseu eliberate de autoritățile publice de la nivel județean în a căror rază
administrativă se află traseul respectiv, cu avizul Autorității Rutiere Române-A.R.R.
În vederea obținerii unei licenței de traseu pentru un serviciu de transport public județean
de persoane prin curse regulate speciale, potrivit procedurii prevăzute la art. 31-39 al actului
normativ anterior menționat, precum și la art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport
public județean de persoane prin curse regulate speciale în județul Alba, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Județean Alba nr. 25/2017, operatorul de transport rutier solicitant va depune la
autoritățile administrației publice de la nivel județean un dosar care va cuprinde:
a) cererea;
b) lista vehiculelor cu care se efectuează traseul și capacitatea de transport a acestora;
c) copiile conforme ale licenței de transport, într-un număr egal cu cel al vehiculelor
prezentate în listă;
d) graficul de circulație propus, care trebuie să fie în concordanță cu programul de
începere/ încheiere a activităților, respectiv cu programul de intrare/ieșie din schimb, vizat de
beneficiarul transportului sau cel care a solicitat transportul; graficul de circulație va cuprinde
sensurile în care se transportă persoanele pentru începerea activităților/ intrarea în schimb;
e) contractul/contractele încheiat/ încheiate cu beneficiarul/beneficiarii transportului, din
care să rezulte programul de începere/încheiere a activităților, respectiv programul de
intrare/ieșire din schimb;
f) tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, vizat de beneficiar.
În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului, compartimentele sau
serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale ori
judeţene, după caz, analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite
condiţiile pentru efectuarea transportului public local sau judeţean de persoane prin curse
regulate speciale pe acel traseu, să dispună eliberarea licenţei de traseu sau să comunice în scris
refuzul motivat, după caz.

Licenţa de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr egal cu
numărul de vehicule necesare efectuării traseului, după prezentarea avizelor eliberate de
compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei
publice locale ori judeţene, după caz, pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea
persoanelor transportate.
Licenţa de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a
contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de 3
ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare.
Prin cererea înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba sub nr. 4676/8 martie
2018, operatorul de transport rutier Lazăr Trans SRL, cod de înregistrare fiscală, RO14735924,
cu sediul în loc. Avrig, str. Nicolae Bălcescu, nr. 3, judeţul Sibiu, având punct de lucru în loc.
Cugir, str. Tineretului, nr. 7, sc. B, ap. 2, judeţul Alba, solicită eliberarea unei licențe de traseu
pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Cugir - Sebeş, cu valabilitate în perioada 29 martie 2018 - 19 octombrie
2019.
Solicitarea are la bază contractul de achiziţie nr. 2000397752/8 septembrie 2017 încheiat
între Lazăr Trans SRL şi Star Assembly SRL cu sediul în loc. Sebeş, str. Industriilor, FN, judeţul
Alba.
Obiectul contractului constă în asigurarea transportului angajaților Star Assembly SRL pe
ruta Cugir - Sebeş, conform graficului de circulație propus, avizat de către beneficiarul
transportului și în concordanță cu programul de lucru al acestuia. Graficul de circulație propus
prevede efectuarea a 5 curse zilnic dus/întors, de luni până duminică inclusiv.
Documentaţia care însoțește cererea, depusă de către operatorul de transport rutier Lazăr
Trans SRL în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Cugir - Sebeş, a fost analizată
de către Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport, care a constatat că sunt îndeplinite
condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale pe acest traseu.
Prin adresa nr. 600/14 martie 2018, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil
eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate
speciale pe traseul mai sus menționat de către operatorul de transport rutier Lazăr Trans SRL.
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare in domeniul
serviciilor de transport public local, potrivit Autorizației nr. 0099 din 01.04.2008, emisă de către
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități PubliceA.N.R.S.C, va elibera licența de traseu și caietul de sarcini aferent, cu valabilitate în perioada 29
martie 2018 - 19 octombrie 2018, după prezentarea de către operatorul de transport rutier
solicitant a documentului de plată a tarifului de eliberare.
Anterior eliberării licenței de traseu este necesară aprobarea atribuirii acesteia de către
Consiliul Județean Alba, în conformitate cu atribuțiile conferite de Legea serviciilor de transport
public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIER,
Adam - Gheorghe LĂNCRĂNJAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREȘEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul
Vurpăr - Vinţu de Jos - Sebeş, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna martie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de
traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Vurpăr - Vinţu de Jos - Sebeş, operatorului de transport rutier Lazăr Trans
SRL;
- raportul de specialitate nr. 5055 din 14 martie 2018 al Compartimentului Autoritatea
Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
- cererea operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL privind eliberarea unei licențe
de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale, pe traseul Vurpăr - Vinţu de Jos - Sebeş, înregistrată la registratura Consiliului
Județean Alba cu nr. 4677/8 martie 2018;
Luând în considerare:
- avizul favorabil nr. 600/14 martie 2018, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba;
- documentația depusă de către operatorul de transport rutier Lazăr Trans SRL în vederea
eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Vurpăr - Vinţu de Jos - Sebeş;
Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie 2017
privind aprobarea Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale, în Judeţul Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.
92/2007 aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007,
cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada
29 martie 2018 - 19 octombrie 2019, pe traseul Vurpăr - Vinţu de Jos - Sebeş, operatorului
de transport rutier Lazăr Trans SRL, cod de înregistrare fiscală RO14735924, cu sediul în
localitatea Avrig, str. Nicolae Bălcescu, nr. 3, judeţul Sibiu, având punct de lucru în localitatea
Cugir, str. Tineretului, nr. 7, sc. B, ap. 2, judeţul Alba.
Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu și
caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier Lazăr Trans
SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare.

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Prin intermediul Secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de
transport rutier Lazăr Trans SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba.

VICEPREŞEDINTE,
Dumitru FULEA

Înregistrat cu nr. 76
Alba Iulia, 14 martie 2018

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Vurpăr - Vinţu de Jos - Sebeş, operatorului de transport rutier
Lazăr Trans SRL
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă
atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz.
De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 7 din același act normativ, în
cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de
autorizare va elibera operatorilor de transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local
sau judeţean pe care aceştia execută transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu
beneficiarii de transport. Durata licenţei de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu
mai mare de 3 ani.
Procedura de eliberare a licenţei de traseu este prevăzută de art. 31-39 din Normele de
aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul
ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările
ulterioare precum și de art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport public județean de
persoane prin curse regulate speciale în județul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Alba nr. 25/2017.
La data de 8 martie 2018, operatorul de transport rutier Lazăr Trans SRL, cod de
înregistrare fiscală, RO14735924, cu sediul în loc. Avrig, str. Nicolae Bălcescu, nr. 3, judeţul
Sibiu, având punct de lucru în loc. Cugir, str. Tineretului, nr. 7, sc. B, ap. 2, judeţul Alba, a depus
la registratura Consiliului Județean Alba documentația prevăzută de art. 31 din actele normative
anterior menționate în vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Vurpăr - Vinţu de
Jos - Sebeş, cu valabilitate în perioada 29 martie 2018 - 19 octombrie 2019.
Documentația a fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de
Transport, care constituie autoritatea de autorizare în domeniul serviciilor de transport public
local şi care a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu.
Prin adresa nr. 600/14 martie 2018, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil
solicitarea operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL privind eliberarea unei licenţe de
traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul
Vurpăr - Vinţu de Jos - Sebeş, în baza contractului de achiziţie nr. 2000397752/8 septembrie
2017 încheiat între Lazăr Trans SRL şi Star Assembly SRL cu sediul în loc. Sebeş, str.
Industriilor, FN, judeţul Alba.
Prin urmare, propun Consiliului Județean Alba aprobarea atribuirii licenței de traseu
operatorului de transport rutier solicitant, în baza contractului încheiat cu beneficiarul
transportului, cu valabilitate în perioada mai sus menționată.
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare, va elibera
licența de traseu și caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport
rutier Lazăr Trans SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare, în conformitate cu
prevederile art. 35 alin. 3 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local
nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr.
353/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 76 din 14
martie 2018.
VICEPREȘEDINTE,
Dumitru FULEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT
Nr. 5055/14.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Vurpăr - Vinţu de Jos - Sebeş, operatorului de transport rutier
Lazăr Trans SRL
Consiliul Judeţean îndeplineşte potrivit prevederilor art. 91 alin. 1 lit. d coroborat cu
prevederile art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, atribuţii privind gestionarea serviciilor
publice din subordine, sens în care asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul
necesar pentru furnizarea serviciilor comunitare de utilitate publică de interes general.
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea serviciilor de transport
public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă
atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz.
Potrivit art. 38 alin. 7 din aceeași lege, în cazul serviciului de transport public local de
persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de autorizare va elibera operatorilor de
transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local sau judeţean pe care aceştia execută
transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu beneficiarii de transport. Durata licenţei
de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu mai mare de 3 ani.
Conform dispozițiilor art. 31 alin. 2 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de
transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei
administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare, transportul public
județean de persoane prin curse speciale se efectuează de către operatorii de transport rutier în
baza licenței de traseu eliberate de autoritățile publice de la nivel județean în a căror rază
administrativă se află traseul respectiv, cu avizul Autorității Rutiere Române-A.R.R.
În vederea obținerii unei licenței de traseu pentru un serviciu de transport public județean
de persoane prin curse regulate speciale, potrivit procedurii prevăzute la art. 31-39 al actului
normativ anterior menționat, precum și la art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport
public județean de persoane prin curse regulate speciale în județul Alba, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Județean Alba nr. 25/2017, operatorul de transport rutier solicitant va depune la
autoritățile administrației publice de la nivel județean un dosar care va cuprinde:
a) cererea;
b) lista vehiculelor cu care se efectuează traseul și capacitatea de transport a acestora;
c) copiile conforme ale licenței de transport, într-un număr egal cu cel al vehiculelor
prezentate în listă;
d) graficul de circulație propus, care trebuie să fie în concordanță cu programul de
începere/ încheiere a activităților, respectiv cu programul de intrare/ieșie din schimb, vizat de
beneficiarul transportului sau cel care a solicitat transportul; graficul de circulație va cuprinde
sensurile în care se transportă persoanele pentru începerea activităților/ intrarea în schimb;
e) contractul/contractele încheiat/ încheiate cu beneficiarul/beneficiarii transportului, din
care să rezulte programul de începere/încheiere a activităților, respectiv programul de
intrare/ieșire din schimb;
f) tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, vizat de beneficiar.
În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului, compartimentele sau
serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale ori
judeţene, după caz, analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite
condiţiile pentru efectuarea transportului public local sau judeţean de persoane prin curse
regulate speciale pe acel traseu, să dispună eliberarea licenţei de traseu sau să comunice în scris
refuzul motivat, după caz.

Licenţa de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr egal cu
numărul de vehicule necesare efectuării traseului, după prezentarea avizelor eliberate de
compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei
publice locale ori judeţene, după caz, pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea
persoanelor transportate.
Licenţa de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a
contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de 3
ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare.
Prin cererea înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba sub nr. 4677/8 martie
2018, operatorul de transport rutier Lazăr Trans SRL, cod de înregistrare fiscală, RO14735924,
cu sediul în loc. Avrig, str. Nicolae Bălcescu, nr. 3, judeţul Sibiu, având punct de lucru în loc.
Cugir, str. Tineretului, nr. 7, sc. B, ap. 2, judeţul Alba, solicită eliberarea unei licențe de traseu
pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Vurpăr - Vinţu de Jos - Sebeş, cu valabilitate în perioada 29 martie 2018 – 19
octombrie 2019.
Solicitarea are la bază contractul de achiziţie nr. 2000397752/8 septembrie 2017 încheiat
între Lazăr Trans SRL şi Star Assembly SRL cu sediul în loc. Sebeş, str. Industriilor, FN, judeţul
Alba.
Obiectul contractului constă în asigurarea transportului angajaților Star Assembly SRL pe
ruta Vurpăr - Vinţu de Jos - Sebeş, conform graficului de circulație propus, avizat de către
beneficiarul transportului și în concordanță cu programul de lucru al acestuia. Graficul de
circulație propus prevede efectuarea a 5 curse zilnic dus/întors, de luni până duminică inclusiv.
Documentaţia care însoțește cererea, depusă de către operatorul de transport rutier Lazăr
Trans SRL în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Vurpăr - Vinţu de Jos Sebeş, a fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport, care a
constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu.
Prin adresa nr. 600/14 martie 2018, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil
eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate
speciale pe traseul mai sus menționat de către operatorul de transport rutier Lazăr Trans SRL.
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare in domeniul
serviciilor de transport public local, potrivit Autorizației nr. 0099 din 01.04.2008, emisă de către
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități PubliceA.N.R.S.C, va elibera licența de traseu și caietul de sarcini aferent, cu valabilitate în perioada 29
martie 2018 – 19 octombrie 2018, după prezentarea de către operatorul de transport rutier
solicitant a documentului de plată a tarifului de eliberare.
Anterior eliberării licenței de traseu este necesară aprobarea atribuirii acesteia de către
Consiliul Județean Alba, în conformitate cu atribuțiile conferite de Legea serviciilor de transport
public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIER,
Adam - Gheorghe LĂNCRĂNJAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREȘEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul
Alba Iulia - Sebeş, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna martie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de
traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Alba Iulia - Sebeş, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL;
- raportul de specialitate nr. 5056 din 14 martie 2018 al Compartimentului Autoritatea
Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
- cererea operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL privind eliberarea unei licențe
de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - Sebeş, înregistrată la registratura Consiliului Județean
Alba cu nr. 4678/8 martie 2018;
Luând în considerare:
- avizul favorabil nr. 600/14 martie 2018, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba;
- documentația depusă de către operatorul de transport rutier Lazăr Trans SRL în vederea
eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - Sebeş;
Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie 2017
privind aprobarea Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale, în Judeţul Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.
92/2007 aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007,
cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada
29 martie 2018 - 19 octombrie 2019, pe traseul Alba Iulia - Sebeş, operatorului de transport
rutier Lazăr Trans SRL, cod de înregistrare fiscală RO14735924, cu sediul în localitatea Avrig,
str. Nicolae Bălcescu, nr. 3, judeţul Sibiu, având punct de lucru în localitatea Cugir, str.
Tineretului, nr. 7, sc. B, ap. 2, judeţul Alba.
Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu și
caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier Lazăr Trans
SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare.

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Prin intermediul Secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de
transport rutier Lazăr Trans SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba.

VICEPREŞEDINTE,
Dumitru FULEA

Înregistrat cu nr. 77
Alba Iulia, 14 martie 2018

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Alba Iulia- Sebeş, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă
atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz.
De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 7 din același act normativ, în
cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de
autorizare va elibera operatorilor de transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local
sau judeţean pe care aceştia execută transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu
beneficiarii de transport. Durata licenţei de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu
mai mare de 3 ani.
Procedura de eliberare a licenţei de traseu este prevăzută de art. 31-39 din Normele de
aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul
ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările
ulterioare precum și de art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport public județean de
persoane prin curse regulate speciale în județul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Alba nr. 25/2017.
La data de 8 martie 2018, operatorul de transport rutier Lazăr Trans SRL, cod de
înregistrare fiscală, RO14735924, cu sediul în loc. Avrig, str. Nicolae Bălcescu, nr. 3, judeţul
Sibiu, având punct de lucru în loc. Cugir, str. Tineretului, nr. 7, sc. B, ap. 2, judeţul Alba, a depus
la registratura Consiliului Județean Alba documentația prevăzută de art. 31 din actele normative
anterior menționate în vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - Sebeş,
cu valabilitate în perioada 29 martie 2018 - 19 octombrie 2019.
Documentația a fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de
Transport, care constituie autoritatea de autorizare în domeniul serviciilor de transport public
local şi care a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu.
Prin adresa nr. 600/14 martie 2018, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil
solicitarea operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL privind eliberarea unei licenţe de
traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul
Alba Iulia - Sebeş, în baza contractului de achiziţie nr. 2000397752/8 septembrie 2017 încheiat
între Lazăr Trans SRL şi Star Assembly SRL cu sediul în loc. Sebeş, str. Industriilor, FN, judeţul
Alba.
Prin urmare, propun Consiliului Județean Alba aprobarea atribuirii licenței de traseu
operatorului de transport rutier solicitant, în baza contractului încheiat cu beneficiarul
transportului, cu valabilitate în perioada mai sus menționată.
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare, va elibera
licența de traseu și caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport
rutier Lazăr Trans SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare, în conformitate cu
prevederile art. 35 alin. 3 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local
nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr.
353/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 77 din
14 martie 2018.
VICEPREȘEDINTE,
Dumitru FULEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT
Nr. 5056/14.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Alba Iulia - Sebeş, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL
Consiliul Judeţean îndeplineşte potrivit prevederilor art. 91 alin. 1 lit. d coroborat cu
prevederile art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, atribuţii privind gestionarea serviciilor
publice din subordine, sens în care asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul
necesar pentru furnizarea serviciilor comunitare de utilitate publică de interes general.
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea serviciilor de transport
public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă
atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz.
Potrivit art. 38 alin. 7 din aceeași lege, în cazul serviciului de transport public local de
persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de autorizare va elibera operatorilor de
transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local sau judeţean pe care aceştia execută
transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu beneficiarii de transport. Durata licenţei
de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu mai mare de 3 ani.
Conform dispozițiilor art. 31 alin. 2 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de
transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei
administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare, transportul public
județean de persoane prin curse speciale se efectuează de către operatorii de transport rutier în
baza licenței de traseu eliberate de autoritățile publice de la nivel județean în a căror rază
administrativă se află traseul respectiv, cu avizul Autorității Rutiere Române-A.R.R.
În vederea obținerii unei licenței de traseu pentru un serviciu de transport public județean
de persoane prin curse regulate speciale, potrivit procedurii prevăzute la art. 31-39 al actului
normativ anterior menționat, precum și la art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport
public județean de persoane prin curse regulate speciale în județul Alba, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Județean Alba nr. 25/2017, operatorul de transport rutier solicitant va depune la
autoritățile administrației publice de la nivel județean un dosar care va cuprinde:
a) cererea;
b) lista vehiculelor cu care se efectuează traseul și capacitatea de transport a acestora;
c) copiile conforme ale licenței de transport, într-un număr egal cu cel al vehiculelor
prezentate în listă;
d) graficul de circulație propus, care trebuie să fie în concordanță cu programul de
începere/ încheiere a activităților, respectiv cu programul de intrare/ieșie din schimb, vizat de
beneficiarul transportului sau cel care a solicitat transportul; graficul de circulație va cuprinde
sensurile în care se transportă persoanele pentru începerea activităților/ intrarea în schimb;
e) contractul/contractele încheiat/ încheiate cu beneficiarul/beneficiarii transportului, din
care să rezulte programul de începere/încheiere a activităților, respectiv programul de
intrare/ieșire din schimb;
f) tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, vizat de beneficiar.
În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului, compartimentele sau
serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale ori
judeţene, după caz, analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite
condiţiile pentru efectuarea transportului public local sau judeţean de persoane prin curse
regulate speciale pe acel traseu, să dispună eliberarea licenţei de traseu sau să comunice în scris
refuzul motivat, după caz.

Licenţa de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr egal cu
numărul de vehicule necesare efectuării traseului, după prezentarea avizelor eliberate de
compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei
publice locale ori judeţene, după caz, pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea
persoanelor transportate.
Licenţa de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a
contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de 3
ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare.
Prin cererea înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba sub nr. 4678/8 martie
2018, operatorul de transport rutier Lazăr Trans SRL, cod de înregistrare fiscală, RO14735924,
cu sediul în loc. Avrig, str. Nicolae Bălcescu, nr. 3, judeţul Sibiu, având punct de lucru în loc.
Cugir, str. Tineretului, nr. 7, sc. B, ap. 2, judeţul Alba, solicită eliberarea unei licențe de traseu
pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Alba Iulia - Sebeş, cu valabilitate în perioada 29 martie 2018 - 19 octombrie
2019.
Solicitarea are la bază contractul de achiziţie nr. 2000397752/8 septembrie 2017 încheiat
între Lazăr Trans SRL şi Star Assembly SRL cu sediul în loc. Sebeş, str. Industriilor, FN, judeţul
Alba.
Obiectul contractului constă în asigurarea transportului angajaților Star Assembly SRL pe
ruta Alba Iulia - Sebeş, conform graficului de circulație propus, avizat de către beneficiarul
transportului și în concordanță cu programul de lucru al acestuia. Graficul de circulație propus
prevede efectuarea a 5 curse zilnic dus/întors, de luni până duminică inclusiv.
Documentaţia care însoțește cererea, depusă de către operatorul de transport rutier Lazăr
Trans SRL în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - Sebeş, a fost
analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport, care a constatat că sunt
îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane
prin curse regulate speciale pe acest traseu.
Prin adresa nr. 600/14 martie 2018, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil
eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate
speciale pe traseul mai sus menționat de către operatorul de transport rutier Lazăr Trans SRL.
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare in domeniul
serviciilor de transport public local, potrivit Autorizației nr. 0099 din 01.04.2008, emisă de către
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități PubliceA.N.R.S.C, va elibera licența de traseu și caietul de sarcini aferent, cu valabilitate în perioada
29 martie 2018 - 19 octombrie 2018, după prezentarea de către operatorul de transport rutier
solicitant a documentului de plată a tarifului de eliberare.
Anterior eliberării licenței de traseu este necesară aprobarea atribuirii acesteia de către
Consiliul Județean Alba, în conformitate cu atribuțiile conferite de Legea serviciilor de transport
public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIER,
Adam - Gheorghe LĂNCRĂNJAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREȘEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul
Sebeş - Cugir, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna martie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de
traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Sebeş - Cugir, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL;
- raportul de specialitate nr. 5058 din 14 martie 2018 al Compartimentului Autoritatea
Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
- cererea operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL privind eliberarea unei licențe
de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale, pe traseul Sebeş - Cugir, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba
cu nr. 4679/8 martie 2018;
Luând în considerare:
- avizul favorabil nr. 600/14 martie 2018, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba;
- documentația depusă de către operatorul de transport rutier Lazăr Trans SRL în vederea
eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Sebeş - Cugir;
Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie 2017
privind aprobarea Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale, în Judeţul Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.
92/2007 aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007,
cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada
29 martie 2018 - 19 octombrie 2019, pe traseul Sebeş - Cugir, operatorului de transport rutier
Lazăr Trans SRL, cod de înregistrare fiscală RO14735924, cu sediul în localitatea Avrig, str.
Nicolae Bălcescu, nr. 3, judeţul Sibiu, având punct de lucru în localitatea Cugir, str. Tineretului,
nr. 7, sc. B, ap. 2, judeţul Alba.
Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu și
caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier Lazăr Trans
SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare.

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Prin intermediul Secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de
transport rutier Lazăr Trans SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba.

VICEPREŞEDINTE,
Dumitru FULEA

Înregistrat cu nr. 78
Alba Iulia, 14 martie 2018

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Sebeş - Cugir, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă
atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz.
De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 7 din același act normativ, în
cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de
autorizare va elibera operatorilor de transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local
sau judeţean pe care aceştia execută transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu
beneficiarii de transport. Durata licenţei de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu
mai mare de 3 ani.
Procedura de eliberare a licenţei de traseu este prevăzută de art. 31-39 din Normele de
aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul
ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările
ulterioare precum și de art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport public județean de
persoane prin curse regulate speciale în județul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Alba nr. 25/2017.
La data de 8 martie 2018, operatorul de transport rutier Lazăr Trans SRL, cod de
înregistrare fiscală, RO14735924, cu sediul în loc. Avrig, str. Nicolae Bălcescu, nr. 3, judeţul
Sibiu, având punct de lucru în loc. Cugir, str. Tineretului, nr. 7, sc. B, ap. 2, judeţul Alba, a depus
la registratura Consiliului Județean Alba documentația prevăzută de art. 31 din actele normative
anterior menționate în vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Sebeş - Cugir, cu
valabilitate în perioada 29 martie 2018 - 19 octombrie 2019.
Documentația a fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de
Transport, care constituie autoritatea de autorizare în domeniul serviciilor de transport public
local şi care a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu.
Prin adresa nr. 600/14 martie 2018, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil
solicitarea operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL privind eliberarea unei licenţe de
traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul
Sebeş - Cugir, în baza contractului de achiziţie nr. 1952700395/18 octombrie 2016, astfel cum a
fost modificat la data de 8 septembrie 2017, încheiat între Lazăr Trans SRL şi Star Transmission
SRL cu sediul în loc. Cugir, str. Victoriei, nr. 10A, judeţul Alba.
Prin urmare, propun Consiliului Județean Alba aprobarea atribuirii licenței de traseu
operatorului de transport rutier solicitant, în baza contractului încheiat cu beneficiarul
transportului, cu valabilitate în perioada mai sus menționată.
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare, va elibera
licența de traseu și caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport
rutier Lazăr Trans SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare, în conformitate cu
prevederile art. 35 alin. 3 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local
nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr.
353/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 78 din
14 martie 2018.
VICEPREȘEDINTE,
Dumitru FULEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT
Nr. 5058/14.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Sebeş - Cugir, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL
Consiliul Judeţean îndeplineşte potrivit prevederilor art. 91 alin. 1 lit. d coroborat cu
prevederile art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, atribuţii privind gestionarea serviciilor
publice din subordine, sens în care asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul
necesar pentru furnizarea serviciilor comunitare de utilitate publică de interes general.
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea serviciilor de transport
public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă
atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz.
Potrivit art. 38 alin. 7 din aceeași lege, în cazul serviciului de transport public local de
persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de autorizare va elibera operatorilor de
transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local sau judeţean pe care aceştia execută
transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu beneficiarii de transport. Durata licenţei
de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu mai mare de 3 ani.
Conform dispozițiilor art. 31 alin. 2 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de
transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei
administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare, transportul public
județean de persoane prin curse speciale se efectuează de către operatorii de transport rutier în
baza licenței de traseu eliberate de autoritățile publice de la nivel județean în a căror rază
administrativă se află traseul respectiv, cu avizul Autorității Rutiere Române-A.R.R.
În vederea obținerii unei licenței de traseu pentru un serviciu de transport public județean
de persoane prin curse regulate speciale, potrivit procedurii prevăzute la art. 31-39 al actului
normativ anterior menționat, precum și la art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport
public județean de persoane prin curse regulate speciale în județul Alba, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Județean Alba nr. 25/2017, operatorul de transport rutier solicitant va depune la
autoritățile administrației publice de la nivel județean un dosar care va cuprinde:
a) cererea;
b) lista vehiculelor cu care se efectuează traseul și capacitatea de transport a acestora;
c) copiile conforme ale licenței de transport, într-un număr egal cu cel al vehiculelor
prezentate în listă;
d) graficul de circulație propus, care trebuie să fie în concordanță cu programul de
începere/ încheiere a activităților, respectiv cu programul de intrare/ieșie din schimb, vizat de
beneficiarul transportului sau cel care a solicitat transportul; graficul de circulație va cuprinde
sensurile în care se transportă persoanele pentru începerea activităților/ intrarea în schimb;
e) contractul/contractele încheiat/ încheiate cu beneficiarul/beneficiarii transportului, din
care să rezulte programul de începere/încheiere a activităților, respectiv programul de
intrare/ieșire din schimb;
f) tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, vizat de beneficiar.
În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului, compartimentele sau
serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale ori
judeţene, după caz, analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite
condiţiile pentru efectuarea transportului public local sau judeţean de persoane prin curse
regulate speciale pe acel traseu, să dispună eliberarea licenţei de traseu sau să comunice în scris
refuzul motivat, după caz.

Licenţa de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr egal cu
numărul de vehicule necesare efectuării traseului, după prezentarea avizelor eliberate de
compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei
publice locale ori judeţene, după caz, pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea
persoanelor transportate.
Licenţa de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a
contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de 3
ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare.
Prin cererea înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba sub nr. 4679/8 martie
2018, operatorul de transport rutier Lazăr Trans SRL, cod de înregistrare fiscală, RO14735924,
cu sediul în loc. Avrig, str. Nicolae Bălcescu, nr. 3, judeţul Sibiu, având punct de lucru în loc.
Cugir, str. Tineretului, nr. 7, sc. B, ap. 2, judeţul Alba, solicită eliberarea unei licențe de traseu
pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Sebeş - Cugir, cu valabilitate în perioada 29 martie 2018 - 19 octombrie
2019.
Solicitarea are la bază contractul de achiziţie nr. 1952700395/18 octombrie 2016, astfel
cum a fost modificat la data de 8 septembrie 2017, încheiat între Lazăr Trans SRL şi Star
Transmission SRL cu sediul în loc. Cugir, str. Victoriei, nr. 10A, judeţul Alba.
Obiectul contractului constă în asigurarea transportului angajaților Star Transmission
SRL pe ruta Sebeş - Cugir, conform graficului de circulație propus, avizat de către beneficiarul
transportului și în concordanță cu programul de lucru al acestuia. Graficul de circulație propus
prevede efectuarea a 5 curse zilnic dus/întors, de luni până duminică inclusiv.
Documentaţia care însoțește cererea, depusă de către operatorul de transport rutier Lazăr
Trans SRL în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Sebeş - Cugir, a fost analizată
de către Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport, care a constatat că sunt îndeplinite
condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale pe acest traseu.
Prin adresa nr. 600/14 martie 2018, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil
eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate
speciale pe traseul mai sus menționat de către operatorul de transport rutier Lazăr Trans SRL.
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare in domeniul
serviciilor de transport public local, potrivit Autorizației nr. 0099 din 01.04.2008, emisă de către
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități PubliceA.N.R.S.C, va elibera licența de traseu și caietul de sarcini aferent, cu valabilitate în perioada 29
martie 2018 - 19 octombrie 2018, după prezentarea de către operatorul de transport rutier
solicitant a documentului de plată a tarifului de eliberare.
Anterior eliberării licenței de traseu este necesară aprobarea atribuirii acesteia de către
Consiliul Județean Alba, în conformitate cu atribuțiile conferite de Legea serviciilor de transport
public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIER,
Adam - Gheorghe LĂNCRĂNJAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREȘEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul
Săliştea - Cugir, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna martie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de
traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Săliştea - Cugir, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL;
- raportul de specialitate nr. 5059 din martie 2018 al Compartimentului Autoritatea
Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
- cererea operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL privind eliberarea unei licențe
de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale, pe traseul Săliştea - Cugir, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba
cu nr. 4680/8 martie 2018;
Luând în considerare:
- avizul favorabil nr. 600/14 martie 2018, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba;
- documentația depusă de către operatorul de transport rutier Lazăr Trans SRL în vederea
eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Săliştea - Cugir;
Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie 2017
privind aprobarea Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale, în Judeţul Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.
92/2007 aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007,
cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada
29 martie 2018 - 19 octombrie 2019, pe traseul Săliştea - Cugir, operatorului de transport
rutier Lazăr Trans SRL, cod de înregistrare fiscală RO14735924, cu sediul în localitatea Avrig,
str. Nicolae Bălcescu, nr. 3, judeţul Sibiu, având punct de lucru în localitatea Cugir, str.
Tineretului, nr. 7, sc. B, ap. 2, judeţul Alba.
Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu și
caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier Lazăr Trans
SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare.

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Prin intermediul Secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de
transport rutier Lazăr Trans SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba.

VICEPREŞEDINTE,
Dumitru FULEA

Înregistrat cu nr. 79
Alba Iulia, 14 martie 2018

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Săliştea - Cugir, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă
atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz.
De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 7 din același act normativ, în
cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de
autorizare va elibera operatorilor de transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local
sau judeţean pe care aceştia execută transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu
beneficiarii de transport. Durata licenţei de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu
mai mare de 3 ani.
Procedura de eliberare a licenţei de traseu este prevăzută de art. 31-39 din Normele de
aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul
ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările
ulterioare precum și de art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport public județean de
persoane prin curse regulate speciale în județul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Alba nr. 25/2017.
La data de 8 martie 2018, operatorul de transport rutier Lazăr Trans SRL, cod de
înregistrare fiscală, RO14735924, cu sediul în loc. Avrig, str. Nicolae Bălcescu, nr. 3, judeţul
Sibiu, având punct de lucru în loc. Cugir, str. Tineretului, nr. 7, sc. B, ap. 2, judeţul Alba, a depus
la registratura Consiliului Județean Alba documentația prevăzută de art. 31 din actele normative
anterior menționate în vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Săliştea - Cugir, cu
valabilitate în perioada 29 martie 2018 - 19 octombrie 2019.
Documentația a fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de
Transport, care constituie autoritatea de autorizare în domeniul serviciilor de transport public
local şi care a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu.
Prin adresa nr. 600/14 martie 2018, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil
solicitarea operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL privind eliberarea unei licenţe de
traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul
Săliştea - Cugir, în baza contractului de achiziţie nr. 1952700395/18 octombrie 2016, astfel cum
a fost modificat la data de 8 septembrie 2017, încheiat între Lazăr Trans SRL şi Star
Transmission SRL cu sediul în loc. Cugir, str. Victoriei, nr. 10A, judeţul Alba.
Prin urmare, propun Consiliului Județean Alba aprobarea atribuirii licenței de traseu
operatorului de transport rutier solicitant, în baza contractului încheiat cu beneficiarul
transportului, cu valabilitate în perioada mai sus menționată.
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare, va elibera
licența de traseu și caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport
rutier Lazăr Trans SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare, în conformitate cu
prevederile art. 35 alin. 3 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local
nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr.
353/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 79 din 14
martie 2018.
VICEPREȘEDINTE,
Dumitru FULEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT
Nr. 5059/14.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Săliştea - Cugir, operatorului de transport rutier Lazăr Trans SRL
Consiliul Judeţean îndeplineşte potrivit prevederilor art. 91 alin. 1 lit. d coroborat cu
prevederile art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, atribuţii privind gestionarea serviciilor
publice din subordine, sens în care asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul
necesar pentru furnizarea serviciilor comunitare de utilitate publică de interes general.
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea serviciilor de transport
public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă
atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz.
Potrivit art. 38 alin. 7 din aceeași lege, în cazul serviciului de transport public local de
persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de autorizare va elibera operatorilor de
transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local sau judeţean pe care aceştia execută
transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu beneficiarii de transport. Durata licenţei
de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu mai mare de 3 ani.
Conform dispozițiilor art. 31 alin. 2 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de
transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei
administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare, transportul public
județean de persoane prin curse speciale se efectuează de către operatorii de transport rutier în
baza licenței de traseu eliberate de autoritățile publice de la nivel județean în a căror rază
administrativă se află traseul respectiv, cu avizul Autorității Rutiere Române-A.R.R.
În vederea obținerii unei licenței de traseu pentru un serviciu de transport public județean
de persoane prin curse regulate speciale, potrivit procedurii prevăzute la art. 31-39 al actului
normativ anterior menționat, precum și la art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport
public județean de persoane prin curse regulate speciale în județul Alba, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Județean Alba nr. 25/2017, operatorul de transport rutier solicitant va depune la
autoritățile administrației publice de la nivel județean un dosar care va cuprinde:
a) cererea;
b) lista vehiculelor cu care se efectuează traseul și capacitatea de transport a acestora;
c) copiile conforme ale licenței de transport, într-un număr egal cu cel al vehiculelor
prezentate în listă;
d) graficul de circulație propus, care trebuie să fie în concordanță cu programul de
începere/ încheiere a activităților, respectiv cu programul de intrare/ieșie din schimb, vizat de
beneficiarul transportului sau cel care a solicitat transportul; graficul de circulație va cuprinde
sensurile în care se transportă persoanele pentru începerea activităților/ intrarea în schimb;
e) contractul/contractele încheiat/ încheiate cu beneficiarul/beneficiarii transportului, din
care să rezulte programul de începere/încheiere a activităților, respectiv programul de
intrare/ieșire din schimb;
f) tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, vizat de beneficiar.
În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului, compartimentele sau
serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale ori
judeţene, după caz, analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite
condiţiile pentru efectuarea transportului public local sau judeţean de persoane prin curse
regulate speciale pe acel traseu, să dispună eliberarea licenţei de traseu sau să comunice în scris
refuzul motivat, după caz.

Licenţa de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr egal cu
numărul de vehicule necesare efectuării traseului, după prezentarea avizelor eliberate de
compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei
publice locale ori judeţene, după caz, pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea
persoanelor transportate.
Licenţa de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a
contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de 3
ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare.
Prin cererea înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba sub nr. 4680/8 martie
2018, operatorul de transport rutier Lazăr Trans SRL, cod de înregistrare fiscală, RO14735924,
cu sediul în loc. Avrig, str. Nicolae Bălcescu, nr. 3, judeţul Sibiu, având punct de lucru în loc.
Cugir, str. Tineretului, nr. 7, sc. B, ap. 2, judeţul Alba, solicită eliberarea unei licențe de traseu
pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Săliştea - Cugir, cu valabilitate în perioada 29 martie 2018 - 19 octombrie
2019.
Solicitarea are la bază contractul de achiziţie nr. 1952700395/18 octombrie 2016, astfel
cum a fost modificat la data de 8 septembrie 2017, încheiat între Lazăr Trans SRL şi Star
Transmission SRL cu sediul în loc. Cugir, str. Victoriei, nr. 10A, judeţul Alba.
Obiectul contractului constă în asigurarea transportului angajaților Star Transmission
SRL pe ruta Săliştea - Cugir, conform graficului de circulație propus, avizat de către beneficiarul
transportului și în concordanță cu programul de lucru al acestuia. Graficul de circulație propus
prevede efectuarea a 5 curse zilnic dus/întors, de luni până duminică inclusiv.
Documentaţia care însoțește cererea, depusă de către operatorul de transport rutier Lazăr
Trans SRL în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Săliştea - Cugir, a fost
analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport, care a constatat că sunt
îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane
prin curse regulate speciale pe acest traseu.
Prin adresa nr. 600/14 martie 2018, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil
eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate
speciale pe traseul mai sus menționat de către operatorul de transport rutier Lazăr Trans SRL.
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare in domeniul
serviciilor de transport public local, potrivit Autorizației nr. 0099 din 01.04.2008, emisă de către
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități PubliceA.N.R.S.C, va elibera licența de traseu și caietul de sarcini aferent, cu valabilitate în perioada 29
martie 2018 - 19 octombrie 2018, după prezentarea de către operatorul de transport rutier
solicitant a documentului de plată a tarifului de eliberare.
Anterior eliberării licenței de traseu este necesară aprobarea atribuirii acesteia de către
Consiliul Județean Alba, în conformitate cu atribuțiile conferite de Legea serviciilor de transport
public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIER,
Adam - Gheorghe LĂNCRĂNJAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREȘEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul
Cugir - Vinerea - Sebeş, operatorului de transport rutier Livio Dario SRL

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna martie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de
traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Cugir - Vinerea - Sebeş, operatorului de transport rutier Livio Dario SRL;
- raportul de specialitate nr. 5119 din 15 martie 2018 al Compartimentului Autoritatea
Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
- cererea operatorului de transport rutier Livio Dario SRL privind eliberarea unei licențe
de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale, pe traseul Cugir - Vinerea - Sebeş, înregistrată la registratura Consiliului
Județean Alba cu nr. 5060/14 martie 2018;
Luând în considerare:
- avizul favorabil nr. 615/14 martie 2018, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba;
- documentația depusă de către operatorul de transport rutier Livio Dario SRL în vederea
eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Cugir - Vinerea - Sebeş;
Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie 2017
privind aprobarea Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale, în Judeţul Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale,, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.
92/2007 aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007,
cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada
1 aprilie 2018 - 30 martie 2019, pe traseul Cugir - Vinerea - Sebeş, operatorului de transport
rutier Livio Dario SRL, cod de înregistrare fiscală RO11070834, cu sediul în localitatea Alba
Iulia, str. Iașilor, nr. 87, judeţul Alba.
Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu și
caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier Livio Dario
SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare.

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Prin intermediul Secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de
transport rutier Livio Dario SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba.

VICEPREŞEDINTE,
Dumitru FULEA

Înregistrat cu nr. 80
Alba Iulia, 15 octombrie 2018

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Cugir - Vinerea - Sebeş, operatorului de transport rutier
Livio Dario SRL
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă
atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz.
De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 7 din același act normativ, în
cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de
autorizare va elibera operatorilor de transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local
sau judeţean pe care aceştia execută transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu
beneficiarii de transport. Durata licenţei de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu
mai mare de 3 ani.
Procedura de eliberare a licenţei de traseu este prevăzută de art. 31-39 din Normele de
aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul
ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările
ulterioare precum și de art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport public județean de
persoane prin curse regulate speciale în Județul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Alba nr. 25/2017.
La data de 14 martie 2018, operatorul de transport rutier Livio Dario SRL, cod de
înregistrare fiscală, RO11070834, cu sediul în loc. Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, judeţul Alba, a
depus la registratura Consiliului Județean Alba documentația prevăzută de art. 31 din actele
normative anterior menționate în vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul
Cugir - Vinerea - Sebeş, cu valabilitate în perioada 1 aprilie 2018 - 31 martie 2019.
Documentația a fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de
Transport, care constituie autoritatea de autorizare în domeniul serviciilor de transport public
local şi care a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu.
Prin adresa nr. 615/14 martie 2018, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil
solicitarea operatorului de transport rutier Livio Dario SRL privind eliberarea unei licenţe de
traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul
Cugir - Vinerea- Sebeş Iulia, în baza contractului de prestări servicii transport nr. 130/10/6
martie 2018 încheiat între Livio Dario SRL şi Savini Due SRL cu sediul în loc. Sebeş, str.
Augustin Bena, nr. 100 A, judeţul Alba.
Prin urmare, propun Consiliului Județean Alba aprobarea atribuirii licenței de traseu
operatorului de transport rutier solicitant, în baza contractului încheiat cu beneficiarul
transportului, cu valabilitate în perioada mai sus menționată.
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare, va elibera
licența de traseu și caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport
rutier Livio Dario SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare, în conformitate cu
prevederile art. 35 alin. 3 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local
nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr.
353/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 80 din
15 martie 2018.
VICEPREȘEDINTE,
Dumitru FULEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT
Nr. 5119/15.03.2018
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Cugir - Vinerea - Sebeş, operatorului de transport rutier
Livio Dario SRL
Consiliul Judeţean îndeplineşte potrivit prevederilor art. 91 alin. 1 lit. d coroborat cu
prevederile art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, atribuţii privind gestionarea serviciilor
publice din subordine, sens în care asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul
necesar pentru furnizarea serviciilor comunitare de utilitate publică de interes general.
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea serviciilor de transport
public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă
atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz.
Potrivit art. 38 alin. 7 din aceeași lege, în cazul serviciului de transport public local de
persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de autorizare va elibera operatorilor de
transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local sau judeţean pe care aceştia execută
transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu beneficiarii de transport. Durata licenţei
de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu mai mare de 3 ani.
Conform dispozițiilor art. 31 alin. 2 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de
transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei
administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare, transportul public
județean de persoane prin curse speciale se efectuează de către operatorii de transport rutier în
baza licenței de traseu eliberate de autoritățile publice de la nivel județean în a căror rază
administrativă se află traseul respectiv, cu avizul Autorității Rutiere Române-A.R.R.
În vederea obținerii unei licenței de traseu pentru un serviciu de transport public județean
de persoane prin curse regulate speciale, potrivit procedurii prevăzute la art. 31-39 al actului
normativ anterior menționat, precum și la art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport
public județean de persoane prin curse regulate speciale în Județul Alba, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Județean Alba nr. 25/2017, operatorul de transport rutier solicitant va depune la
autoritățile administrației publice de la nivel județean un dosar care va cuprinde:
a) cererea;
b) lista vehiculelor cu care se efectuează traseul și capacitatea de transport a acestora;
c) copiile conforme ale licenței de transport, într-un număr egal cu cel al vehiculelor
prezentate în listă;
d) graficul de circulație propus, care trebuie să fie în concordanță cu programul de
începere/ încheiere a activităților, respectiv cu programul de intrare/ieșie din schimb, vizat de
beneficiarul transportului sau cel care a solicitat transportul; graficul de circulație va cuprinde
sensurile în care se transportă persoanele pentru începerea activităților/ intrarea în schimb;
e) contractul/contractele încheiat/ încheiate cu beneficiarul/beneficiarii transportului, din
care să rezulte programul de începere/încheiere a activităților, respectiv programul de
intrare/ieșire din schimb;
f) tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, vizat de beneficiar.
În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului, compartimentele sau
serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale ori
judeţene, după caz, analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite
condiţiile pentru efectuarea transportului public local sau judeţean de persoane prin curse
regulate speciale pe acel traseu, să dispună eliberarea licenţei de traseu sau să comunice în scris
refuzul motivat, după caz.

Licenţa de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr egal cu
numărul de vehicule necesare efectuării traseului, după prezentarea avizelor eliberate de
compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei
publice locale ori judeţene, după caz, pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea
persoanelor transportate.
Licenţa de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a
contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de 3
ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare.
Prin cererea înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba sub nr. 5060/14 martie
2018, operatorul de transport rutier Livio Dario SRL cu sediul în loc. Alba Iulia, str. Iașilor, nr.
87, judeţul Alba, solicită eliberarea unei licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Cugir - Vinerea Sebeş, cu valabilitate în perioada 1 aprilie 2018 - 31 martie 2019.
Solicitarea are la bază contractul de prestări servicii transport nr. 130/10/6 martie 2018
încheiat între Livio Dario SRL şi Savini Due SRL cu sediul în loc. Sebeş, str. Augustin Bena, nr.
100 A, judeţul Alba.
Obiectul contractului constă în asigurarea transportului angajaților Savini Due SRL pe
ruta Cugir - Vinerea - Sebeş, conform graficului de circulaţie propus, avizat de către beneficiarul
transportului și în concordanță cu programul de lucru al acestuia. Graficul de circulație propus
prevede efectuarea a 3 curse zilnic dus/întors, de luni până sâmbătă inclusiv.
Documentaţia care însoțește cererea, depusă de către operatorul de transport rutier Livio
Dario SRL în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Cugir - Vinerea - Sebeş, a
fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport, care a constatat că
sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu.
Prin adresa nr. 615/14 martie 2018, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil
eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate
speciale pe traseul mai sus menționat de către operatorul de transport rutier Livio Dario SRL.
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare in domeniul
serviciilor de transport public local, potrivit Autorizației nr. 0099 din 01.04.2008, emisă de către
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități PubliceA.N.R.S.C, va elibera licența de traseu și caietul de sarcini aferent, cu valabilitate în perioada 1
aprilie 2018 - 31 martie 2019, după prezentarea de către operatorul de transport rutier solicitant a
documentului de plată a tarifului de eliberare.
Anterior eliberării licenței de traseu este necesară aprobarea atribuirii acesteia de către
Consiliul Județean Alba, în conformitate cu atribuțiile conferite de Legea serviciilor de transport
public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIER,
Adam - Gheorghe LĂNCRĂNJAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea mutării activităţii Serviciului Redacţia „Discobolul”
din cadrul Centrului de Cultură „Augustin Bena“ Alba
în cadrul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba

Consiliul Judeţean Alba, convocat în ședința ordinară din luna martie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea mutării activităţii
Serviciului Redacţia „Discobolul” din cadrul Centrului de Cultură „Augustin Bena“ Alba în
cadrul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba;
- raportul de specialitate nr. 5269 din 16 martie 2018 al Biroului resurse umane din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
- solicitarea nr. 463 din 14 martie 2018 a Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba,
înregistrată cu nr. 5041 din 14 martie 2018 la registratura Consiliului Județean Alba;
- solicitarea nr. 426/14 martie 2018 a Centrului de Cultură „Augustin Bena“ Alba
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 5031/14 martie 2018.
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 44 alin. 4 şi Anexa nr. 1 lit. C din Legea bibliotecilor nr. 334/2002 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 19 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 6 alin. 1 din O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea
activităţii aşezămintelor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE
Art. 1. (1) Se aprobă mutarea activităţii Serviciului Redacţia „Discobolul” din cadrul
Centrului de Cultură „Augustin Bena“ Alba în cadrul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba.
(2) Activităţile desfășurate de Serviciului Redacţia „Discobolul” vor fi preluate de
compartimentul Redacţia „Discobolul”, compartiment ce se înfiinţează în cadrul Bibliotecii
Judeţene „Lucian Blaga” Alba.
(3) Personalul existent în cadrul Serviciului Redacţia „Discobolul” va fi preluat de
Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba în cadrul compartimentului Redacţia „Discobolul”, pe
funcţiile nou înfiinţate.
Art. 2. (1) Se aprobă modificarea art. 12 alin. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean
Alba nr. 34/1 februarie 2018, urmează:
„(2) Se aprobă un număr de 32 posturi pentru Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga”
Alba”.
(2) Se aprobă modificarea art. 31 alin. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean
Alba nr. 34/1 februarie 2018, urmează:
„(2) Se aprobă un număr de 56 posturi pentru Centrul de Cultură „Augustin Bena“ Alba”.
Art. 3. Se aprobă Organigrama Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, urmând să
aibă structura prevăzută în anexa nr. 1- parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 4. Se aprobă Statul de funcţii al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, urmând
să aibă structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 5. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Judeţene
„Lucian Blaga” Alba, urmând să aibă structura şi continuţul prevăzute în anexa nr. 3 - parte
integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 6. Se aprobă Organigrama Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, urmând să
aibă structura prevăzută în anexa nr. 4 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 7. Se aprobă Statul de funcţii al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba,
urmând să aibă structura prevăzută în anexa nr. 5 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 8. Se aprobă Regulamentul de organizare al Centrului de Cultură „Augustin
Bena” Alba, urmând să aibă structura şi continuţul prevăzute în anexa nr. 6 - parte integrantă a
prezentei hotărâri.
Art. 9. Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 260/24 august 2017, Hotărârea
Consiliului Județean Alba nr. 218/29 iunie 2017, Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.
6/25 ianuarie 2018, Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 208/29 iunie 2017 şi Hotărârea
Consiliului Judeţean Alba nr. 161/24 mai 2017 îşi încetează aplicabilitatea la data intrării în
vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 10. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, al Managerului Bibliotecii
Judeţene „Lucian Blaga” Alba şi al Managerul Centrului de Cultură „Augustin Bena“ Alba va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 11. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, Centrului de
Cultură „Augustin Bena“ Alba, Administratorului public al judeţului Alba, Direcţiei juridică şi
relații publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Biroului resurse umane din cadrul aparatul
de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL
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Alba Iulia, 16 martie 2018

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
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Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 82/16 martie 2018

ORGANIGRAMA
BIBLIOTECII JUDEŢENE „LUCIAN BLAGA” ALBA
Total
posturi
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Execuţie
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Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 82/16 martie 2018
STAT DE FUNCŢII
al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba
Nr.
crt.
1
2-3
4-5
6
7
8-9
10
11-13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31-32

Denumirea funcţiei

Nivelul
Număr
studiilor
posturi
Contabil şef grad II
S
1
SECŢIA PRELUCRARE CARTE
Bibliotecar gradul IA
S
2
Bibliotecar treapta IA
M
2
SECŢIA COPII
Bibliotecar gradul I
SSD
1
Bibliotecar treapta IA
M
1
SECŢIA ADULŢI
Bibliotecar gradul IA
S
2
Bibliotecar gradul I
SSD
1
SALA DE LECTURĂ
Bibliotecar gradul IA
S
3
Bibliotecar debutant
S
1
SECŢIA METODICĂ ŞI ANIMAŢIE CULTURALĂ
Bibliotecar gradul I
S
1
SECŢIA PERIODICE
Bibliotecar gradul IA
S
1
FILIALA AMPOI
Bibliotecar gradul IA
S
1
FILIALA CETATE
Bibliotecar gradul IA
S
1
FILIALA CENTRU DE ZI
Bibliotecar treapta I
PL
1
SECŢIA INFORMATICĂ
Inginer de sistem gradul IA
S
1
Operator date treapta IA
M
1
SECŢIA BIBLIOGRAFIE ŞI BIBLIONET
Bibliograf gradul II
S
1
REDACŢIA”DISCOBOLUL”
Secretar de redacţie gradul I
S
1
Tehnoredactor gradul II
S
1
Redactor gradul II
S
1
RESURSE UMANE
Economist specialist IA
S
1
ADMINISTRATIV
Inginer specialist IA
S
1
Secretar-dactilograf IA
M
1
DESERVIRE
Muncitor calificat I (Legător carte)
M
1
Şofer I
M
1
Îngrijitor
M
2
TOTAL POSTURI:
32
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SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre al
Consiliului Județean Alba nr. 82/16 martie 2018

REGULAMENTUL
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL
BIBLIOTECII JUDEŢENE „LUCIAN BLAGA” ALBA
CAPITOLUL I Dispoziţii generale
Art. 1. Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba este o instituţie culturală organizată pe
principiul teritorial şi funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Alba. În această calitate ea
colecţionează, organizează, conservă şi pune la dispoziţia beneficiarilor cărţi, periodice şi alte
documente grafice şi audio-vizuale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2002 a
bibliotecilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Regulamentului de
organizare şi funcţionare a bibliotecilor publice.
Art. 2. Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba funcţionează ca instituţie bugetară şi
are personalitate juridică.
Art. 3. (1) Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba funcţionează pe baza principiilor
autonomiei, neangajării politice şi a identităţii culturale în circuitul de valori. Consiliul Judeţean
Alba asigură condiţiile materiale necesare funcţionării corespunzătoare a instituţiei.
(2) Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba asigură egalitatea accesului la
informaţii şi la documentele necesare informării, educaţiei permanente, petrecerii timpului liber
şi dezvoltării personalităţii utilizatorilor, fără deosebire de statut social ori economic, vârstă, sex,
apartenenţă politică, religioasă ori etnică.
Art. 4. Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba are firmă şi ştampilă proprie. Ea are
sediul în Municipiul Alba Iulia, îndeplinind şi rolul de bibliotecă municipală.
Art. 5. Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia poate finanţa programe culturale,
achiziţii de documente, lucrări de investiţii şi cheltuieli materiale pentru biblioteca judeţeană.
CAPITOLUL II Atribuţii şi activităţi specifice
Art. 6. Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba face parte integrantă din sistemul
informaţional naţional şi îndeplineşte următoarele atribuţii:
a.) constituie, organizează, prelucrează, dezvoltă, conservă şi pune la dispoziţia
utilizatorilor colecţii enciclopedice de documente;
b.) asigură servicii de împrumut de documente la domiciliu şi de consultare în sălile de
lectură, de informare comunitară, documentare, lectură şi educaţie permanentă, prin secţii, filiale
ori puncte de informare şi împrumut;
c.) achiziţionează, constituie şi dezvoltă baze de date, organizează cataloage şi alte
instrumente de comunicare a colecţiilor, în sistem tradiţional şi/sau automatizat, formează şi
îndrumă utilizatorii în folosirea acestor surse de informare;
d.) desfăşoară sau oferă, la cerere, activităţi/servicii de informare bibliografică şi de
documentare, în sistem tradiţional sau informatizat;
e.) facilitează, potrivit resurselor şi oportunităţilor, accesul utilizatorilor şi la alte colecţii
ori baze de date, prin împrumut interbibliotecar intern şi internaţional ori servicii de accesare şi
comunicare la distanţă;
f.) iniţiază, organizează sau colaborează la programe şi acţiuni de diversificare,
modernizare şi automatizare a serviciilor de bibliotecă, de valorificare a colecţiilor de documente
şi a tradiţiilor culturale, de animaţie culturală şi de educaţie permanentă;
g.) efectuează, în scopul valorificării colecţiilor, studii şi cercetări în domeniul
biblioteconomiei, ştiinţelor informării şi al sociologiei lecturii, organizează reuniuni ştiinţifice de
profil, redactează şi editează produse culturale necesare membrilor comunităţii;
h.) întocmeşte rapoarte periodice de autoevaluare a activităţii;
i.) colecţionează, organizează, valorifică şi conservă colecţii reprezentative de cărţi,
periodice şi alte documente grafice şi audio-vizuale adaptate numărului de locuitori ai judeţului
şi structurii socio-profesionale a populaţiei din municipiul Alba Iulia şi din judeţ;

j.) îndeplineşte funcţia de depozit legal al statului pentru judeţul Alba, primind în acest
scop, gratuit, de la agenţii economici producători din judeţ, câte un exemplar din cărţile,
periodicele şi celelalte documente grafice şi audio-vizuale pe care le realizează potrivit
prevederilor legale în domeniu.
Art. 7. Pentru realizarea acestor atribuţii şi competenţe, Biblioteca Judeţeană „Lucian
Blaga” Alba practică următoarele activităţi:
a.) completarea curentă şi retrospectivă a colecţiilor prin achiziţii, abonamente, schimb,
donaţii, alte surse;
b.) efectuarea evidenţei primară, individuală şi gestionară a colecţiilor şi circulaţia
acestora în relaţia bibliotecă-cititor-bibliotecă, în conformitate cu normele legale;
c.) prelucrarea biblioteconomică, descrierea bibliografică şi clasificarea colecţiilor
conform prevederilor Legii nr. 334/2002 a bibliotecilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
d.) organizează catalogul alfabetic de serviciu şi topografic în care sunt cuprinse integral
colecţiile bibliotecii, catalogul alfabetic şi sistematic pentru public;
e.) asigurarea orientării beneficiarilor în utilizarea cataloagelor, împrumut la domiciliul
solicitanţilor a lucrărilor din fondul vizual, pe termen de cel mult 30 zile; studiu în sălile de
lectură, audiţii şi vizionări colective sau individuale;
f.) efectuează împrumut interbibliotecar la cerere;
g.) activităţi de comunicare a colecţiilor sub formă de expoziţii, dezbateri, întâlniri cu
autori, simpozioane şi alte asemenea reuniuni culturale;
h.) ține evidenţa cititorilor, a frecvenţei acestora şi a publicaţiilor eliberate spre lectură,
statistica de bibliotecă, recuperarea publicaţiilor împrumutate sau despăgubirea în cazul unor
prejudicii, potrivit prevederilor legale;
i.) efectuarea unor lucrări de conservare, igienă şi patologie a cărţilor prin Atelierul de
legătorie al instituţiei şi/sau alte unităţi specializate;
j.) elimină periodic din colecţii documentele uzate moral sau fizic.
Art. 8. Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba asigură asistenţă de specialitate pentru
bibliotecile municipale, orăşeneşti şi comunale din judeţul Alba, constând în coordonarea
activităţilor curente, programare, completarea colecţiilor, aplicarea normelor de biblioteconomie,
de evidenţă şi strategie culturală locală prin:
 îndrumarea directă pe teren;
 organizarea unor consfătuiri, schimburi de experienţă, dezbateri;
 elaborarea unor materiale de metodologie bibliotecară;
 efectuarea de studii, cercetări, analize, schimb interbibliotecar, aprovizionarea cu carte;
 perfecţionarea profesională (cursuri, seminarii, bibliografii).
Art. 9. Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba poate organiza filiale în comunităţile
româneşti de peste hotare, cu aprobarea şi sub supravegherea Consiliului Judeţean Alba.
CAPITOLUL III Structura şi atribuţiile bibliotecii
Art. 10. (1) Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba este structurată în secţii, filiale şi
compartimente, astfel:
a.) Secţia Prelucrare carte;
b.) Secţia Copii;
c.) Secţia Adulţi;
d.) Sala de lectură;
e.) Secţia Metodică şi Animaţie culturală;
f.) Secţia Periodice;
g.) Filiala Ampoi;
h.) Filiala Cetate;
i.) Filiala Centru de zi;
j.) Secţia Informatică;
k.) Secţia de Bibliografie şi Biblionet;
l.) Contabilitate;
m.) Resurse umane;
n.) Administrativ;
o.) Deservire.

(2) Secţia Prelucrare carte are următoarele atribuţii:
 primeşte de la furnizori documentele de bibliotecă nou intrate, le confruntă cu actele
însoţitoare, verifică starea acestora, sesizează neconcordanţele directorului-managerului sau
contabilului - şef;
 predă pe bază de proces verbal de predare – primire documentele de bibliotecă secţiilor
şi filialelor şi înscrie în registrul inventar sigla acestora, conform repartiţiei;
 gestionează documentele de bibliotecă până la predarea lor pe secţii şi filiale;
 ştampilează documentele noi intrate în bibliotecă, înscrie cota şi numărul de inventar
pe acestea;
 achiziţionează cantitativ şi valoric documentele bibliotecii repartizate secţiilor şi
filialelor, le confruntă cu RMF pe locuri de muncă;
 intercalează fişele în catalogul alfabetic de serviciu;
 introduce la zi documentele (cărţile şi publicaţiile) în baza de date a bibliotecii;
 înscrie în RMF situaţia loturilor de carte nou intrată;
 înscrie numărul de inventar şi cota în registrul inventar;
 efectuează barcodarea cărţilor noi;
 actualizează baza de date a fondului de carte (altele decât cărţi intrate în anul curent);
 editează cu ajutorul generatorului Rapoarte din cadrul programului integrat de
bibliotecă TINREAD fişele de carte pentru cărţile noi;
 operează eliminările de documente în instrumentele de evidenţă;
 organizează, întreţine şi actualizează cataloagele bibliotecii;
 repartizează publicaţiile pe biblioteci comunale şi orăşeneşti din judeţ;
 face loturi de carte destinate bibliotecilor publice din judeţ, precum şi documentele
însoţitoare ale acestor loturi;
 gestionează publicaţiile destinate bibliotecilor publice din judeţ până la evidenţierea
lor pe documentele însoţitoare şi trimiterea lor la biblioteci;
 primeşte de la bibliotecile publice confirmările de primire ale publicaţiilor trimise
acestor biblioteci, confruntă aceste confirmări cu situaţia publicaţiilor trimise, sesizând
eventualele neconcordanţe directorului-managerului sau contabilului şef;
 ţine evidenţa confirmărilor de primire, venite de la bibliotecile comunale şi orăşeneşti
din judeţ;
 ţine evidenţa publicaţiilor trimise fiecărei biblioteci publice din judeţ;
 armonizarea şi actualizarea bazei de date a instituţiei pentru implementarea
TINREAD;
 fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, pentru necesităţile domeniului de
activitate al compartimentului;
 participă la achiziţia de carte;
 urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a
procedurilor activităţilor specifice.
(3) Secţia Copii are următoarele atribuţii:
 preia de la prelucrare - carte documentele repartizate secţiei, pe bază de proces verbal
de predare-primire, ţine evidenţa primară a acestora, organizează şi ţine la zi catalogul
topografic;
 verifică şi completează zilnic rafturile cu cărţi din sălile secţiei;
 participă la popularizarea colecţiilor secţiei, pune la dispoziţia cititorilor regulamentul
bibliotecii şi serviciile acesteia;
 efectuează înscrierea cititorilor şi înregistrarea primirii şi eliberării documentelor
pentru împrumut;
 întocmeşte evidenţa zilnică a activităţii secţiei;
 urmăreşte zilnic termenele de restituire a documentelor împrumutate şi întocmeşte
formele de recuperare;
 verifică starea fizică a documentelor restituite de cititori;
 actualizează baza de date a secţiei cuprinzând atât cartea, cât şi circulaţia acesteia,
cititorii şi frecvenţa lor;
 facilitează, potrivit resurselor şi oportunităţilor, accesul utilizatorilor şi la alte colecţii
prin împrumut interbibliotecar;

 organizează expoziţii şi manifestări culturale ocazionale de carte;
 găzduieşte dacă este cazul manifestări culturale cu cartea, pe care le comunică
reprezentantului cu animaţia culturală;
 ţine legătura cu toate şcolile pentru organizarea de manifestări culturale comune;
 întreţine, completează şi organizează ludoteca secţiei pentru copii mici şi foarte mici;
 organizează activităţi instructiv-educative şi distractiv-recreative de grup şi individuale
pentru copii;
 oferă servicii de consultanţă pe baza solicitărilor cititorului;
 selectează cărţile ce trebuie recondiţionate şi legate, pe care le predă şi preia pe bază de
proces verbal de predare-primire;
 revizuieşte şi aşează alfabetic cărţile în sălile cu acces liber la raft şi depozit;
 scade din circulaţie volumele uzate fizic, întocmeşte documente specifice şi propune
casarea acestora dacă este cazul;
 predă şi primeşte la şi de la legătorie pe bază de proces verbal de predare-primire şi
reface fişele de carte şi buzunărelele;
 fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, pentru necesităţile domeniului de
activitate al compartimentului;
 participă la achiziţia de carte;
 răspunde de organizarea documentelor de bibliotecă destinate filialei Alba Iulia din
Chişinău;
 urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a
procedurilor activităţilor specifice.
(4) Secţia Adulţi are următoarele atribuţii:
 preia de la prelucrare – carte documentele repartizate secţiei, pe bază de proces verbal
de predare-primire, ţine evidenţa primară a acestora, organizează şi ţine la zi catalogul
topografic;
 verifică şi completează zilnic rafturile cu cărţi din sălile secţiei;
 participă la popularizarea colecţiilor secţiei, pune la dispoziţia cititorilor regulamentul
bibliotecii şi serviciile acesteia;
 efectuează înscrierea cititorilor şi înregistrarea primirii şi eliberării documentelor
pentru împrumut;
 întocmeşte evidenţa zilnică a activităţii secţiei;
 urmăreşte zilnic termenele de restituire a documentelor împrumutate şi întocmeşte
formele de recuperare;
 verifică starea fizică a documentelor restituite de cititori;
 actualizează baza de date a secţiei cuprinzând atât cartea, cât şi circulaţia acesteia,
cititorii şi frecvenţa lor;
 efectuează barcodarea cărţilor aflate în secţia respectivă;
 oferă servicii de consultanţă pe baza solicitărilor cititorului;
 organizează expoziţii ocazionale de carte;
 găzduieşte dacă este cazul manifestări culturale cu cartea, pe care le comunică
responsabilului cu animaţia culturală;
 facilitează, potrivit resurselor şi oportunităţilor, accesul utilizatorilor şi la alte colecţii
prin împrumut interbibliotecar;
 selectează cărţile ce trebuie recondiţionate şi legate, pe care le predă şi preia pe bază de
proces verbal de predare-primire;
 revizuieşte şi aşează alfabetic cărţile în sălile cu acces liber la raft şi depozit;
 scade din circulaţie volumele uzate fizic, întocmeşte documente specifice şi propune
casarea acestora dacă este cazul;
 predă şi primeşte la şi de la legătorie pe bază de proces verbal de predare-primire şi
reface fişele de carte şi buzunărelele;
 fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, pentru necesităţile domeniului de
activitate al compartimentului;
 participă la achiziţia de carte;
 îşi desfăşoară activitatea de bază conform Programului manifestărilor culturale, anual,
întocmit de Consiliul de administraţie al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba şi aprobat de
Consiliul Judeţean Alba;

 organizarea şi participarea la manifestări culturale specifice bibliotecii, în limita
posibilităţilor materiale şi financiare, conform unui program trimestrial aprobat de Consiliul de
administraţie al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba;
 întocmeşte pliante, afişe, invitaţii, mape, programe referitoare la manifestările culturale
etc. şi răspunde de difuzarea lor în teritoriu;
 participă alături de colectivul bibliotecii la editarea publicaţiilor acesteia (ghiduri,
ziare, monografii, bibliografii, calendare etc.);
 răspunde de promovarea manifestărilor culturale organizate de bibliotecă în massmedia;
 răspunde de marketingul de bibliotecă (chestionare, sondaje, reclamă pentru servicii şi
publicaţii, promovarea imaginii bibliotecii, promovarea noilor apariţii editoriale etc.);
 participă la popularizarea şi publicitatea colecţiilor bibliotecii, pune la dispoziţia
cititorilor programe culturale şi oferă sprijin de specialitate în organizarea acestora;
 colaborează cu celelalte instituţii culturale din judeţ în vederea organizării
manifestărilor culturale;
 urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a
procedurilor activităţilor specifice.
(5) Sala de lectură are următoarele atribuţii:
 preia de la prelucrare - carte, pe bază de proces verbal de predare – primire,
documentele repartizate sălii de lectură, ţine evidenţa acestora, organizează şi ţine la zi catalogul
topografic;
 pune la dispoziţia cititorilor, pe baza buletinelor de cerere, publicaţiile solicitate la sala
de lectură;
 efectuează înscrierea cititorilor sălii de lectură şi înregistrează publicaţiile eliberate de
sala de lectură;
 întocmeşte evidenţa zilnică a activităţii sălii de lectură;
 verifică starea fizică a cărţilor împrumutate atât la deservirea în sală, cât şi la primirea
lor;
 îndrumă şi informează cititorii în legătură cu utilizarea serviciilor de bibliotecă;
 întocmeşte materiale documentare şi de popularizare a serviciilor de bibliotecă;
 oferă consultanţă de specialitate în întocmirea referatelor şi a altor lucrări, precum şi în
utilizarea surselor de informare ale bibliotecii;
 organizează colecţiile aflate în sala de lectură şi în depozitul acesteia;
 realizează evidenţa centralizată a datelor statistice privind activitatea de bibliotecă;
 actualizează baza de date a sălii de lectură cuprinzând atât cartea, cât şi circulaţia
acesteia, cititorii şi frecvenţa lor;
 organizează expoziţii ocazionale de carte;
 găzduieşte dacă este cazul manifestări culturale cu cartea prezentări de carte, expoziţii,
concursuri etc.), pe care le comunică responsabilului cu animaţia culturală;
 facilitează, potrivit resurselor şi oportunităţilor, accesul utilizatorilor şi la alte colecţii
prin împrumut interbibliotecar;
 selectează cărţile ce trebuie recondiţionate şi legate, pe care le predă şi preia pe bază de
proces verbal de predare-primire;
 scade din circulaţie volumele uzate fizic, întocmeşte documente specifice şi propune
casarea acestora dacă este cazul;
 predă şi primeşte la şi de la legătorie pe bază de proces verbal de predare-primire şi
reface fişele de carte şi buzunărelele;
 fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, pentru necesităţile domeniului de
activitate al compartimentului;
 participă la achiziţia de carte;
 îşi desfăşoară activitatea de bază conform Programului manifestărilor culturale, anual,
întocmit de Consiliul de administraţie al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba şi aprobat de
Consiliul Judeţean Alba;
 organizarea şi participarea la manifestări culturale specifice bibliotecii, în limita
posibilităţilor materiale şi financiare, conform unui program trimestrial aprobat de Consiliul de
administraţie al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba;
 întocmeşte pliante, afişe, invitaţii, mape, programe referitoare la manifestările culturale
etc. şi răspunde de difuzarea lor în teritoriu;

 participă alături de colectivul bibliotecii la editarea publicaţiilor acesteia (ghiduri,
ziare, monografii, bibliografii, calendare etc.);
 răspunde de promovarea manifestărilor culturale organizate de bibliotecă în massmedia;
 răspunde de marketingul de bibliotecă (chestionare, sondaje, reclamă pentru servicii şi
publicaţii, promovarea imaginii bibliotecii, promovarea noilor apariţii editoriale etc.);
 participă la popularizarea şi publicitatea colecţiilor bibliotecii, pune la dispoziţia
cititorilor programe culturale şi oferă sprijin de specialitate în organizarea acestora;
 colaborează cu celelalte instituţii culturale din judeţ în vederea organizării
manifestărilor culturale;
 organizează şi asigură aceesul neîngrădit al oricărei persoane la informaţiile de interes
public, conform Legii 544/2001;
 întreţine şi actualizează contul oficial de facebook al Bibliotecii Judeţene „Lucian
Blaga” Alba pe domeniul de activitate;
 urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a
procedurilor activităţilor specifice.
(6) Secţia Metodică şi Animaţie culturală are următoarele atribuţii:
 îndrumă şi controlează activitatea bibliotecilor publice din judeţ;
 acordă la cerere asistenţă de specialitate pentru biblioteci cu alt profil din municipiu şi
judeţ;
 susţine interesele bibliotecilor publice în faţa autorităţilor locale pe raza cărora
funcţionează instituţiile;
 întocmeşte şi difuzează materiale necesare activităţii bibliotecilor;
 organizează, îndrumă şi participă la diverse manifestări culturale ale bibliotecilor
publice din judeţ;
 ţine evidenţa participării bibliotecarilor la cursurile centrale de pregătire şi întocmeşte
situaţiile solicitate de Centrul de pregătire profesională;
 întocmeşte planul anual de formare profesională al Bibliotecii Judeţene „Lucian
Blaga” Alba;
 organizează trimestrial colocvii profesionale zonale;
 ţine evidenţa informatizată a bibliotecilor din reţeaua publică din judeţ, a fondului lor
de carte, a cititorilor şi a manifestărilor cu cartea pe care acestea le organizează;
 întocmeşte şi difuzează materiale primite de la ANBPR;
 întocmeşte rapoarte de evaluare a activităţii şi planuri de dezvoltare a bibliotecilor din
judeţ;
 fundamentează şi elaborează referatele de necesitate, pentru necesităţile domeniului de
activitate al compartimentului;
 participă la achiziţia de carte;
 verifică anual şi ori de câte ori este solicitată toate bibliotecile publice din judeţ;
 îşi desfăşoară activitatea de bază conform Programului manifestărilor culturale, anual,
întocmit de Consiliul de administraţie al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba şi aprobat de
Consiliul Judeţean Alba;
 organizarea şi participarea la manifestări culturale specifice bibliotecii, în limita
posibilităţilor materiale şi financiare, conform unui program trimestrial aprobat de Consiliul de
administraţie al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba;
 întocmeşte pliante, afişe, invitaţii, mape, programe referitoare la manifestările culturale
etc. şi răspunde de difuzarea lor în teritoriu;
 participă alături de colectivul bibliotecii la editarea publicaţiilor acesteia (ghiduri,
ziare, monografii, bibliografii, calendare etc.);
 răspunde de promovarea manifestărilor culturale organizate de bibliotecă în massmedia;
 răspunde de marketingul de bibliotecă (chestionare, sondaje, reclamă pentru servicii şi
publicaţii, promovarea imaginii bibliotecii, promovarea noilor apariţii editoriale etc.);
 participă la popularizarea şi publicitatea colecţiilor bibliotecii, pune la dispoziţia
cititorilor programe culturale şi oferă sprijin de specialitate în organizarea acestora;
 colaborează cu celelalte instituţii culturale din judeţ în vederea organizării
manifestărilor culturale;

 urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a
procedurilor activităţilor specifice.
(7) Secţia Periodice are următoarele atribuţii:
 întocmeşte evidenţa zilnică de activitate a secţiei;
 înregistrează în registru de inventar publicaţiile periodice;
 verifică starea fizică a periodicelor şi semnalează măsurile care sunt necesare pentru
păstrarea şi completarea acestora;
 îndrumă cititorii interesaţi de celelalte secţii şi informează utilizatorii despre
posibilităţile de documentare oferite de bibliotecă;
 constituie şi organizează colecţiile de periodice;
 descoperă ce îi interesează pe cititori, selectează revistele şi alte publicaţii care apar
pentru bibliotecă în vederea achiziţionării lor;
 urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a
procedurilor activităţilor specifice.
(8) Filiala Ampoi, Filiala Cetate, Filiala Centru de zi sunt organizate la nivel
de secţii – filiale şi au următoarele atribuţii:
 preiau de la prelucrare – carte documentele repartizate filialei, pe bază de proces verbal
de predare-primire, ţin evidenţa primară a acestora, organizează şi ţin la zi catalogul topografic;
 verifică şi completează zilnic rafturile cu cărţi din sălile filialei;
 participă la popularizarea colecţiilor filialei, pune la dispoziţia cititorilor regulamentul
bibliotecii şi serviciile acesteia;
 efectuează înscrierea cititorilor şi înregistrarea primirii şi eliberării documentelor
pentru împrumut;
 întocmesc evidenţa zilnică a activităţii filialei;
 urmăresc zilnic termenele de restituire a documentelor împrumutate şi întocmesc
formele de recuperare;
 verifică starea fizică a documentelor restituite de cititori;
 actualizează baza de date a locului de muncă cuprinzând atât cartea, cât şi circulaţia
acesteia, cititorii şi frecvenţa lor;
 organizează expoziţii ocazionale de carte;
 oferă servicii de consultanţă pe baza solicitărilor cititorului;
 găzduiesc dacă este cazul manifestări culturale cu cartea, pe care le comunică
responsabilului cu „animaţia culturală”;
 facilitează, potrivit resurselor şi oportunităţilor, accesul utilizatorilor şi la alte colecţii
prin împrumut interbibliotecar;
 selectează cărţile ce trebuie recondiţionate şi legate, pe care le predă şi preiau pe bază
de proces verbal de predare-primire;
 revizuiesc şi aşează alfabetic cărţile în sălile cu acces liber la raft şi depozit;
 scad din circulaţie volumele uzate fizic, întocmesc documente specifice şi propun
casarea acestora dacă este cazul;
 predau şi primesc la şi de la legătorie pe bază de proces verbal de predare-primire şi
refac fişele de carte şi buzunărelele;
 contribuie cu sugestii la achiziţia de carte;
 urmăresc şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a
procedurilor activităţilor specifice.
(9) Secţia Informatică are următoarele atribuţii:
 elaborarea documentelor electronice de uz intern curent;
 scanări de documente şi prelucrări grafice complexe;
 actualizarea permanentă a paginii web şi completarea acesteia cu noi câmpuri de
interes (date statistice, referinţe e-mail, etc.);
 editarea cu ajutorul generatorului Rapoarte din cadrul programului integrat de
bibliotecă TINREAD a fişelor de carte pentru cărţile noi;
 acordarea de asistenţă de specialitate tuturor compartimentelor în cadrul activităţilor
specifice;
 proiectarea şi dezvoltarea de aplicaţii necesare diferitelor departamente;
 întreţinerea şi dezvoltarea bazei de date specifice modulelor software-ului proprietar
TINREAD;
 întreţinerea/ depanarea echipamentelor hardware, a reţelei bibliotecii;

 implementarea şi întreţinerea software-ului specific şi de uz general;
 informarea utilizatorilor (conducere, angajaţi) despre noile facilităţi, configuraţii,
tehnologii, produse apărute şi a căror utilizare ar putea îmbunătăţii calitatea serviciilor
bibliotecii;
 stabileşte soluţii pentru redundanţa, salvarea, restaurarea datelor;
 stabileşte soluţii, proceduri, tehnici pentru buna funcţionare şi corecta utilizare a
calculatoarelor şi a echipamentelor periferice;
 sprijină personalul de specialitate pentru realizarea activităţilor de achiziţii publice;
 întreţine şi actualizează contul oficial de facebook al Bibliotecii Judeţene „Lucian
Blaga” Alba pe domeniul de activitate;
 introducerea fişelor de catalog existente la Sala de lectură şi depozitul acesteia, în
vederea formării bazei de date;
 actualizarea bazei de date la Sala de lectură şi depozitul acesteia;
 tehnoredactarea unor rapoarte specifice bibliotecii;
 introduce date, folosind echipamente şi proceduri adecvate, conform documentelor
primare şi indicaţiilor de lucru primite de la beneficiari;
 asigură imprimarea, în condiţii de calitate, a situaţiilor de ieşire pentru aplicaţiile
executate;
 alimentează sistemul cu materiale consumabile;
 urmăreşte buna funcţionare a tuturor echipamentelor din configuraţia sistemului pe
care îl supraveghează şi sesizează eventualele anomalii în funcţionarea sistemului;
 participă la întreţinerea curentă a echipamentelor;
 barcodarea cărţilor aflate în Sala de lectură şi depozitul acesteia;
 urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a
procedurilor activităţilor specifice.
(10) Secţia de Bibliografie şi Biblionet are următoarele atribuţii:
 întocmeşte bibliografii tematice şi de recomandare la cerere;
 oferă informaţii specifice la solicitarea cititorilor;
 valorifică şi comunică fondul de documente;
 participă activ la elaborarea programului ştiinţific al bibliotecii;
 realizează „Bibliografia locală” prin prelucrarea articolelor din presa locală, centrală şi
din lucrări monografice referitoare la trecutul şi prezentul judeţului Alba, pe domenii, şi
întroducerea lor în baza de date;
 actualizează permanent fişele tematice ale secţiei;
 participă la organizarea acţiunilor culturale iniţiate de bibliotecă;
 editează lucrări ştiinţifice pe baza documentelor existente în fondul bibliotecii;
 pregăteşte echipamentul furnizat de IREX pentru facilitarea implementării activităţilor
de formare;
 monitorizează folosirea echipamentului conform destinaţiei sale şi numai în scopul
menţionat în contractul încheiat cu IREX;
 păstrează şi dezvoltă legătura între bibliotecile din județul Alba, autorităţile locale;
 organizează evenimente culturale în care se promovează şi programul Biblionet
implementat în judeţul Alba;
 consiliază bibliotecarii din judeţ în vederea derulării unor proiecte, evenimente şi
activităţi culturale;
 participă la achiziţia de carte;
 oferă servicii de consultanţă împreună cu informaticianul Bibliotecii Judeţene „Lucian
Blaga” Alba pe baza solicitărilor utilizatorului;
 urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a
procedurilor activităţilor specifice.
(11) Contabilitate are următoarele atribuţii:
 exercită controlul financiar preventiv propriu prin viza de control financiar preventiv
pentru proiectele de operaţiuni prevăzute în actele normative în vigoare;
 răspunde de legalitatea, regularitatea şi încadrarea în limitele angajamentelor bugetare
aprobate, în privinţa operaţiunilor pentru care a acordat viza de control financiar preventiv;
 elaborează proiectul bugetului anual al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, în
condiţiile legii, pe baza propunerilor înaintate de director-manager şi îl supune spre avizare
Consiliului de Administraţie;

 răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a dărilor
de seamă contabile privind execuţia bugetară;
 răspunde de controlul operaţiunilor patrimoniale efectuate şi de realizarea acestora, de
evaluarea corectă a elementelor patrimoniale, pe baza inventarierii efectuate şi de reflectarea
acestora în bilanţul contabil, potrivit legii;
 răspunde de completarea, potrivit destinaţiei şi în mod ordonat, a registrelor de
contabilitate şi de păstrarea acestora şi a documentelor justificative care stau la baza
înregistrărilor în contabilitate;
 răspunde, potrivit legii, de reconstituirea în termenul legal, a documentelor contabile
pierdute, sustrase sau distruse;
 răspunde de întocmirea balanţelor de verificare şi a bilanţului contabil la timp şi de
exactitatea datelor contabile prezentate;
 răspunde de corecta întocmire a documentelor primare şi contabile;
 ia măsuri pentru executarea inventarierilor periodice, potrivit actelor normative în
vigoare şi controlează activitatea de inventariere;
 răspunde de executarea calculelor de fundamentare a indicatorilor economicofinanciari şi întocmeşte bugetul pe an şi defalcat pe trimestre;
 asigură organizarea evidenţei contabile a investiţiilor instituţiei prin elaborarea
proiectului de investiţii, întocmirea documentaţiei în vederea deschiderii finanţării şi exercitarea
supravegherii până la finalizarea lucrărilor;
 acordă calificative personalului în vederea realizării evaluării performanţelor
profesionale individuale;
 colaborează cu direcţia de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba, cu
Trezoreria şi instituţiile bancare, pentru rezolvarea problemelor curente;
 urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a
procedurilor activităţilor specifice;
 monitorizează, coordonează şi îndrumă metodologic implementarea şi/sau dezvoltarea
sistemului managerial al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, conform Ordinului
secretarului general al Guvernului nr. 400/12.06.2015 pentru aprobarea Codului controlului
intern/managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 alte atribuţii, potrivit legii.
(12) Redacţia „Discobolul” are următoarele atribuţii:
 asigură activitatea editorială în cadrul Revistei „Discobolul”;
 promovează Revista „Discobolul” în ţară şi în străinătate prin activităţi specifice;
 asigură parteneriatul şi legătura permanentă cu Uniunea Scriitorilor din România Filiala Alba-Hunedoara;
 redactează, culege, corectează şi difuzează Revista ,,Discobolul”;
 asigură afirmarea valorilor culturale autentice, încurajează creaţia originală,
autohtonă, recuperează valori culturale naţionale şi internaţionale;
 încurajează şi susţine creaţia unor tineri talentaţi;
 promovează valori culturale naţionale şi internaţionale prin traduceri, studii, eseuri,
interviuri cu personalităţi culturale etc.;
 realizează monografia unor personalităţi marcante ale culturii româneşti;
 publică rubrici de editorial, eseuri, interviuri, de cercetare ştiinţifică în domenii ca
teoria şi critica literară, istoria literară etc.;
 colaborează cu personalităţi din domeniu în vederea elaborării publicaţiei;
 contribuie la redactarea şi editarea publicaţiilor bibliotecii cu materiale ştiinţifice de
specialitate;
 organizează evenimente culturale menite să promoveze cultura literară a judeţului
Alba şi a României, în ţară şi în lume;
 identifică şi atrage surse de finanţare pentru proiectele instituţiei;
 acordă anual premiile Revistei ,,Discobolul”.
(13) Resurse umane are următoarele atribuţii:
 întocmeşte documentele necesare în vederea aprobării numărului total de posturi,
statului de funcţii, organigramei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al bibliotecii
judeţene;
 întocmeşte şi propune spre aprobarea Consiliului de administraţie a Regulamentului
intern al bibliotecii;

 respectă legislaţia în vigoare cu privire la normativele de personal şi structura
posturilor;
 întocmeşte şi supune spre aprobare statul de personal în funcţie de numărul de posturi
aprobate prin statul de funcţii;
 calcularea drepturilor salariale, conform legii;
 întocmeşte documentaţia necesară organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor
vacante şi pentru promovarea personalului;
 întocmeşte referatul şi proiectul de decizie cu privire la încadrarea personalului;
 întocmeşte contractele individuale de muncă şi actele adiţionale ale acestora pentru
salariaţii bibliotecii, conform legii;
 întocmeşte documentaţia necesară pentru dosarul de pensionare;
 respectă legislaţia în vigoare cu privire la stabilirea drepturilor salariale ale
personalului bibliotecii judeţene;
 întocmeşte programarea concediilor de odihnă şi urmăreşte efectuarea acestora;
 întocmeşte dosarul personal al salariaţilor bibliotecii judeţene;
 completează şi transmite registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 asigură realizarea procesului de evaluare a performanţelor individuale pentru
personalul bibliotecii;
 urmăreşte întocmirea şi actualizarea fişei postului a salariaţilor;
 ţine evidenţa fişelor activităţii zilnice pentru autovehicule;
 exercită controlul financiar preventiv propriu prin viza de control financiar preventiv
pentru proiectele de operaţiuni prevăzute în actele normative în vigoare;
 primeşte, înregistrează declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, şi eliberează
imediat depunătorului o dovadă de primire;
la cerere, pune la dispoziţia personalului formularele declaraţiilor de avere şi de
interese;
 oferă consultanţă pentru completarea corectă a rubricilor din declaraţii şi depunerea în
termen a acestora;
 evidenţiază declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în registre speciale, cu
caracter public, denumite Registrul declaraţiilor de avere şi Registrul declaraţiilor de interese;
 asigură publicarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese, pe
pagina de internet a instituţiei în termen de cel mult 30 de zile de la primire;
 trimite Agenţiei Naţionale de Integritate, în termenul legal, copii certificate ale
declaraţiilor de avere, ale declaraţiilor de interese primite şi ale Registrului declaraţiilor de avere
şi Registrului declaraţiilor de interese;
 acordă consultanţă referitor la conţinutul şi aplicarea prevederilor legale privind
declararea şi verificare averilor, conflictele de interese şi incompatibilităţile şi întocmeşte note de
opinie în acest sens, la solicitarea persoanelor care au obligaţia depunerii declaraţiilor;
 efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi bancare şi de casierie;
 păstrează, gestionează şi manipulează mijloacele băneşti din casierie;
 efectuează plata deplasărilor, semnate şi vizate de conducerea instituţiei;
 ţine evidenţa operativă, la zi şi întocmirea corectă a cec-urilor, chitanţelor, dispoziţiilor
de încasare şi a registrului de casă;
 urmăreşte şi analizează implementarea indicatorilor de bibliotecă, precum şi a
procedurilor activităţilor specifice;
 monitorizează, coordonează şi îndrumă metodologic implementarea şi/sau dezvoltarea
sistemului managerial al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, conform Ordinului
secretarului general al Guvernului nr. 400/12.06.2015 pentru aprobarea Codului controlului
intern/managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 acordă consultanţă şi asistenţă personalului instituţiei cu privire la respectarea
normelor de conduită;
 monitorizează aplicarea în cadrul instituţiei a prevederilor Legii nr. 477/2004 privind
Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 întocmeşte rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către
personalul instituţiei.
(14) Administrativ are următoarele atribuţii:
a.) Atribuţii inginer:

 întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea
înregistrării autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este
cazul;
 elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte
compartimente ale autorităţii contractante, strategia de contractare şi programul anual al
achiziţiilor publice;
 elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de
atribuire şi a documentelor - suport, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei
de concurs, pe baza necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate;
 îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de
lege;
 aplică şi finalizează procedurile de atribuire;
 realizează achiziţiile directe;
 constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice;
 coordonează activitatea administrativ-gospodărească şi de aprovizionare a bibliotecii;
 asigură buna executare a lucrărilor de întreţinere, utilizarea raţională a dotărilor
aferente, a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar ale instituţiei;
 întocmeşte necesarul şi face propuneri privind procurarea de mijloace fixe, obiecte de
inventar şi consumabile;
 întocmeşte documentele contabile de evidenţă primară pentru mijloacele fixe, obiectele
de inventar şi materialele consumabile ce intră în gestiune;
 gestionează şi asigură depozitarea materialelor, obiectelor de inventar şi a mijloacelor
fixe din inventarul instituţiei;
 întocmeşte şi ţine evidenţa notelor de comandă pentru diverse prestări de servicii;
 evidenţa contractelor cu furnizorii de servicii;
 participă la operaţiunea de inventariere a patrimoniului Bibliotecii Judeţene „Lucian
Blaga” Alba;
 asigură şi răspunde de buna depozitare şi gestionare a unor mijloace fixe şi obiecte de
inventar aflate în patrimoniul instituţiei;
 asigură aprovizionarea cu echipamente de protecţie a muncii, alte materiale şi rechizite
de birou;
 asigură întocmirea lunară şi distribuirea pe secţii şi compartimente a necesarului de
rechizite şi materiale;
 întocmeşte referate pentru aprovizionarea tehnico – materială a magaziei bibliotecii;
 efectuează notele de recepţie asupra bunurilor procurate şi intrate în magazie;
 întocmeşte bonurile de consum pentru materialele ieşite din magazie;
 ţine evidenţa cantitativă şi valorică a obiectelor de inventar şi materialelor consumabile
din magazia instituţiei;
 efectuează instructajul privind protecţia muncii, salariaţilor bibliotecii;
 asigură aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor;
 efectuează îndosarierea actelor şi predarea lor la arhivă;
 inventariază şi dotează suplimentar cu câte un recipient pentru colectarea şi selectarea
deşeurilor;
 prelucrează prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în
instituţiile publice;
 răspunde de asigurarea unui spaţiu suplimentar pentru stocarea temporară a deşeurilor
colectate;
 răspunde de amenajarea unui punct de documentare a vizitatorilor instituţiei;
 consemnează şi raportează lunar Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului
deşeurile colectate şi predate;
 răspunde de modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 132/2010 privind colectarea
selectivă a deşeurilor în instituţiile publice;
 urmăreşte şi analizează implementarea procedurilor activităţilor specifice.
b.) Atribuţii secretariat:
 primeşte, înregistrează şi sortează corespondenţa; o dirijează înspre sectoarele cărora
se adresează (director-manager, contabilitate, prelucrare - carte, relaţii cu publicul, informatică,
resurse umane, legătorie);
 tehnoredactează diversele materiale necesare instituţiei;

 clasifică actele şi documentele, le îndosariază pe baza unor criterii (tematică, ordine
cronologică) stabilite de către conducerea instituţiei;
 efectuează pontajul zilnic al personalului;
 oferă utilizatorilor bibliotecii informaţii privind funcţionarea şi serviciile acesteia;
 întreţine aparatura de birou şi echipamentul electronic în condiţii bune de funcţionare;
 răspunde la telefon: preia mesaje, rezolvă probleme curente; se asigură că cel ce
telefonează vorbeşte cu persoana cea mai potrivită în vederea rezolvării problemelor acestuia;
întocmeşte şi păstrează o bibliotecă de informaţii utile;
 urmăreşte şi analizează implementarea procedurilor activităţilor specifice.
(15) Deservire se află în subordinea contabilului şef şi are următoarele atribuţii:
a.) Atribuţii atelier legătorie:
 primeşte şi predă de la şi la secţiile şi filialele Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga”
Alba, pe bază de proces verbal de predare-primire, cărţile, colecţiile de periodice şi dosarele ce
trebuie recondiţionate şi legate;
 efectuează preluarea cărţilor sau periodicelor pentru legat, prin confruntarea acestora
cu borderoul însoţitor, menţionând data primirii, numărul de volume primite şi restituite, data
restituirii, secţia. Verifică existenţa semnăturii directorului-managerului pentru aprobarea
operaţiunii;
 execută lucrări de recondiţionare şi de legare a cărţilor, periodicelor şi dosarelor de la
Biblioteca Judeţeană, precum şi de la bibliotecile orăşeneşti şi comunale din judeţ (50 volume
lunar);
 întocmeşte anual şi trimestrial necesarul de materiale pentru legătorie;
 participă la realizarea manifestărilor de popularizare a cărţii şi bibliotecii prin realizare
de afişaj;
 ţine evidenţa abonamentelor periodice, revistelor şi publicaţiilor;
 preia zilnic de la Secţia Periodice publicaţiile periodice după întocmirea evidenţei
zilnice primare a acestora, organizează şi ţine la zi catalogul acestora;
 verifică şi completează zilnic colecţiile periodice;
 participă la popularizarea colecţiilor de periodice, pune la dispoziţia cititorilor
regulamentul bibliotecii şi serviciile acesteia;
 întocmeşte fişele de lectură ale cititorilor pentru periodicele consultate şi înregistrează
primirea şi eliberarea documentelor pentru împrumut;
 întocmeşte evidenţa zilnică a activităţii periodicelor şi o înregistrează lunar în registrul
general de evidenţă pe activităţi a bibliotecii;
 constituie şi actualizează baza de date în sistem informatizat privind periodicele;
 verifică starea fizică a documentelor restituite de cititori;
 selectează colecţiile ce trebuie recondiţionate şi legate;
 predă şi primeşte la şi de la legătorie periodicele legate în volum, pe bază de proces
verbal;
 aşează alfabetic, sau după caz, periodicele în depozitul compartimentului;
 la sfârşitul trimestrului, semestrului sau anului transferă prin proces verbal colecţiile de
periodice către sectorul legătorie pentru a fi transformate în „unităţi de bibliotecă” care sunt
trecute în registrul inventar de către bibliotecarul de la Secţia Periodice;
 efectuează şi răspunde de arhiva bibliotecii;
 iniţiază şi organizează activitatea de întocmire a nomenclatorului dosarelor din cadrul
bibliotecii; asigură legătura cu Direcţia Judeţeană Alba a Arhivelor Naţionale, în vederea
verificării şi confirmării nomenclatorului; urmăreşte modul de aplicare a nomenclatorului la
constituirea dosarelor;
 verifică şi preia de la compartimente, pe bază de inventariere, dosarele constituite;
întocmeşte inventare pentru documentele fără evidenţă, aflate în depozit; asigură evidenţa tuturor
documentelor intrate şi ieşite din depozitul de arhivă, pe baza registrului de evidenţă curentă;
 pune la dispoziţie, pe bază de semnătură, şi ţine evidenţa documentelor împrumutate
compartimentelor creatoare; la restituire, verifică integritatea documentului împrumutat şi îl
reintegrează la fond;
 organizează depozitul de arhivă, conform Legii Arhivelor Naţionale;
 pune la dispoziţia delegatului Direcţiei Judeţene Alba a Arhivelor Naţionale toate
documentele solicitate cu prilejul efectuării acţiunii de control privind situaţia arhivelor de la
creatori;

 pregăteşte documentele (cu valoare istorică) şi inventarele acestora, în vederea predării
la Arhivele naţionale, conform Legii Arhivelor Naţionale;
 urmăreşte şi analizează implementarea procedurilor activităţilor specifice.
b.) Atribuţii şofer:
 gestionează şi asigură întreţinerea în bune condiţiuni a autoturismului aflat în
exploatare (repartizat);
 ţine evidenţa zilnică, pe baza foilor de parcurs, a kilometrilor realizaţi;
 ţine zilnic evidenţa carburanţilor consumaţi şi predă serviciului contabilitate foile de
parcurs contrasemnate de către cei în drept;
 urmăreşte buna funcţionare a centralei termice;
 sesizează şi rezolvă şi alte probleme administrativ-gospodăreşti ale instituţiei;
 ridică coletele primite pe adresa bibliotecii prin poştă;
 se prezintă periodic la instructajul pentru protecţia muncii conform reglementărilor în
vigoare;
 urmăreşte şi analizează implementarea procedurilor activităţilor specifice.
c.) Atribuţii îngrijitori:
 execută lucrări de îngrijire, curăţenie, desprăfuire, dezinsecţie şi deratizare la sediul
bibliotecii, la Filiala Ampoi şi Filiala Cetate;
 execută lucrări de îngrijire şi curăţenie în curtea instituţiei;
 execută lucrări de îngrijire şi curăţenie pe trotuarul din faţa instituţiei;
 prestează munca de curier;
 strânge şi păstrează pe categorii deşeurile de hârtie - carton, metal – plastic şi sticlă;
 de două ori pe an, primăvara şi toamna, împreună cu bibliotecarul responsabil cu
probleme de conservare va proceda la desprăfuirea riguroasă a fondului de carte păstrat în
depozitele bibliotecii;
 prezenţa obligatorie la manifestările culturale organizate de către Biblioteca Judeţeană
„Lucian Blaga” Alba (inclusiv sâmbăta şi duminica, după caz);
 urmăreşte şi analizează implementarea procedurilor activităţilor specifice.
CAPITOLUL IV Colecţiile Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba
A. Structura colecţiilor
Art. 11. (1) Colecţiile Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba sunt constituite şi
completate periodic prin achiziţii, donaţii, schimburi culturale sau alte surse. Colecţiile sunt
formate din: cărţi, broşuri, periodice, documente grafice şi audio-vizuale, alte categorii de
documente româneşti sau străine, indiferent de suportul material.
(2) Colecţiile Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba sunt structurate astfel:
 colecţii de bază, destinate conservării şi studierii lor în sala de lectură a bibliotecii,
constituite din 1-2 exemplare din cărţile, periodicele şi celelalte documente grafice şi audiovizuale, aparţinând producţiei editoriale curente sau retrospective, româneşti sau străine;
 documentele din categoria bunurilor culturale comune nu sunt mijloace fixe corporale
şi au regim de obiecte de inventar; fac excepţie bunurile culturale care fac parte din patrimoniul
cultural naţional mobil, constituite în colecţii speciale, fiind considerate active fixe corporale şi
sunt evidenţiate, gestionate şi inventariate în conformitate cu prevederile legale;
 colecţii vizuale, destinate împrumutului la domiciliul beneficiarului şi organizate în
secţiile şi filialele Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba;
 colecţiile de documente care au statut de bunuri culturale comune se constituie, în
funcţie de accesul utilizatorilor, tipul de documente, organizarea colecţiilor şi circulaţia
documentelor, în colecţii destinate împrumutului la domiciliu şi colecţii destinate consultării în
săli de lectură, de audiţii, de informare şi documentare.
Art. 12. Creşterea anuală a colecţiilor din Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba
trebuie să fie minim 50 de documente specifice la 1000 de locuitori.
B. Constituirea, evidenţa şi creşterea colecţiilor

Art. 13. Colecţiile Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba se constituie şi se dezvoltă
prin diverse forme de achiziţie: cumpărare, transfer, schimb interbibliotecar, donaţii, legate,
sponsorizări sau activităţi editoriale proprii în condiţiile legii, şi prin Depozitul legal local.
Art. 14. Evidenţa documentelor din colecţiile Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba
se face în sistem tradiţional şi/sau automatizat, conform unor norme biblioteconomice obligatorii
pentru toate bibliotecile publice.
Art. 15. (1) Intrarea sau ieşirea documentelor din evidenţele Bibliotecii Judeţene „Lucian
Blaga” Alba se fac numai pe baza unui act însoţitor: factură şi aviz de însoţire a mărfii, procesverbal de donaţie, chitanţă/notă de comandă pentru abonamente, act de transfer, proces-verbal de
casare, act de imputaţie, chitanţă de achitare etc.
(2) Pentru documentele primite de bibliotecă fără act însoţitor de provenienţă este
obligatorie întocmirea unui proces-verbal de intrare, cu borderou în anexă.
(3) Recepţia cantitativ-valorică a documentelor intrate în bibliotecă se face,
indiferent de modalitatea procurării sau primirii acestora.
(4) Dacă la recepţia documentelor primite se constată lipsuri, exemplare
deteriorate ori alte neconcordanţe în raport cu actele însoţitoare, se întocmeşte un proces-verbal
ce este înaintat furnizorului/expeditorului, împreună cu documentele deteriorate sau găsite în
plus, pentru remedierea situaţiei constatate.
(5) Neprimirea unor publicaţii seriale pentru care au fost făcute abonamente
trebuie sesizată operativ agenţilor economici la care acestea au fost contractate; în caz contrar,
răspunderea pentru lipsurile constatate ulterior revine personalului gestionar.
Art. 16. (1) Unitatea de evidenţă a documentelor din categoria publicaţii este
volumul de bibliotecă, prin care se înţelege fiecare exemplar de publicaţie carte, indiferent de
numărul de pagini, sau publicaţie serială cu minimum 48 de pagini, ce primeşte un număr de
inventar.
(2) În vederea înregistrării în evidenţe şi a bunei conservări, publicaţiile seriale,
îndeosebi cotidianele, se constituie în volume de bibliotecă, prin legarea mai multor numere la
un loc, de regulă lunar, trimestrial, semestrial sau anual.
(3) Unitatea de evidenţă a documentelor din categoria non-publicaţii, înregistrate
pe suport magnetic ori de altă natură, este constituită de unitatea – suport: disc, bandă magnetică,
CD, casetă, microfilm etc.
Art. 17. (1) Evidenţa documentelor de bibliotecă în sistem tradiţional se efectuează pe
formulare tipizate, astfel:
a.) evidenţa globală – pe Registrul de Mişcare a Fondurilor (R.M.F.), în care se
înregistrează fiecare stoc de publicaţii sau alte categorii de documente intrate sau ieşite, iar anual
se face şi calcularea existentului;
b.) evidenţa individuală – pe Registrul de inventar (R.I.), cu numerotare de la 1 la infinit,
în care se înregistrează fiecare volum de bibliotecă;
c.) evidenţa preliminară pentru publicaţii seriale – pe fişe tipizate, până la constituirea lor
în unităţi de evidenţă;
d.) evidenţa analitică – pe fişe însoţite de imagini foto, pentru bunurile culturale care fac
parte din patrimoniul cultural naţional mobil.
(2) Documentele audiovizuale şi cele electronice se înregistrează în evidenţe distincte.
(3) În actele de evidenţă globală şi individuală nu sunt admise ştersături sau modificări
decât în cazuri justificate, cu consemnarea motivelor în procese-verbale ale căror numere se
înscriu la rubrica „observaţii”.
Art. 18. (1) Evidenţa globală şi individuală în sistem automatizat se efectuează cu
respectarea tuturor elementelor de structură şi identificare prevăzute de R.M.F. şi R.I., precum şi
a necesităţii de transpunere pe suport tradiţional.
(2) Modificările intervenite în evidenţa individuală realizată în sistem
automatizat, inclusiv ieşirile din evidenţă, se operează similar celor în sistem tradiţional.
Art. 19. (1) Toate documentele intrate în patrimoniul bibliotecii se marchează cu ştampila
acesteia, care se aplică: pe pagina de titlu, verso; pe ultima pagină imprimată, la sfârşitul
textului; pe o pagină de interior, la alegere, dar întotdeauna aceeaşi; pe filele şi anexele cu hărţi,
scheme, tabele, ilustraţii şi reproduceri detaşabile şi/sau nenumerotate.
(2) Numărul din Registrul de Inventar este şi numărul unic de identificare al
fiecărui volum de bibliotecă şi se înscrie pe acesta în vecinătatea ştampilei, direct sau prin
aplicarea unei etichete, inclusiv cod de bare.

C. Catalogarea, clasificarea şi indexarea documentelor
Art. 20. (1) În vederea asigurării accesului utilizatorilor la informaţiile conţinute în
documente, Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba realizează şi activităţi specifice de
prelucrare curentă a documentelor intrate sau aflate în colecţii, prin efectuarea operaţiunilor
specifice de catalogare, clasificare şi indexare, în regim tradiţional şi/sau automatizat.
(2) Fiecare stoc de publicaţii sau de alte documente se pune la dispoziţia
utilizatorilor în maximum 30 de zile lucrătoare de la intrarea acestuia în bibliotecă.
Art. 21. Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba constituie, organizează şi dezvoltă un
sistem de cataloage, în regim tradiţional sau automatizat, compus în principal din:
a.) catalogul general de serviciu, în cadrul compartimentelor de completare şi/sau
prelucrare a colecţiilor, pentru uz intern;
b.) catalogul alfabetic, pe nume de autori şi titluri, care grupează descrierile bibliografice
ale documentelor indiferent de conţinutul acestora, în ordinea strict alfabetică a numelor autorilor
şi/sau a titlurilor;
c.) catalogul sistematic, în care descrierile documentelor sunt grupate după conţinutul lor,
pe domenii de cunoaştere, conform indiciilor C.Z.U.;
d.) catalogul presei, cuprinzând descrierile publicaţiilor seriale;
e.) catalogul documentelor audiovizuale şi al documentelor electronice respectiv: discuri,
benzi magnetice, CD, casete audio, casete audio video, CD-Rom, etc.;
f.) catalogul topografic de secţie, în care descrierile documentelor sunt ordonate potrivit
aşezării acestora în rafturi.
D. Organizarea, conservarea şi gestionarea colecţiilor
Art. 22. (1) Colecţiile de documente cu statut de bunuri culturale comune destinate
împrumutului la domiciliu se păstrează în secţii şi filiale, care ordonează documentele în sistem
de acces liber la publicaţii (la raft).
(2) Colecţiile de documente cu statut de bunuri culturale comune şi destinate în
exclusivitate consultării în săli de lectură, de audiţii sau vizionare, se păstrează în depozite sau
încăperi speciale.
Art. 23. Documentele Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba se constituie în gestiune
colectivă la nivelul instituţiei, conform legii.
Art. 24. (1) Bibliotecarii nu sunt obligaţi să constituie garanţii gestionare, dar răspund
material pentru lipsurile din inventar.
(2) În cazuri de forţă majoră, incendii, calamităţi naturale, devalizări şi alte
situaţii care nu implică o răspundere personală, conducerea bibliotecii dispune scoaterea din
evidenţe a documentelor deteriorate sau distruse.
Art. 25. Eliminarea documentelor se efectuează cu aprobarea conducerii Bibliotecii
Judeţene „Lucian Blaga” Alba, la propunerea comisiei interne de casare.
Art. 26. Colecţiile de documente din Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba se
verifică prin inventarieri periodice, astfel:
a.) colecţia care cuprinde până la 10.000 de documente – o dată la 4 ani;
b.) colecţia care cuprinde între 10.001 – 50.000 de documente – o dată la 6 ani;
c.) colecţia care cuprinde între 50.001 – 100.000 de documente – o dată la 8 ani;
d.) colecţia care cuprinde între 100.001 – 1.000.000 de documente – o dată la 10 ani;
e.) colecţia cu peste 1.000.000 de documente – o dată la 15 ani.
Art. 27. (1) Inventarierea sau verificarea gestiunilor de documente din Biblioteca Judeţeană
„Lucian Blaga” Alba se face, în condiţiile legii, de către o comisie numită prin decizia scrisă a
conducerii Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba.
(2) În decizie se precizează: componenţa comisiei, responsabilităţile individuale,
termenele calendaristice pentru desfăşurarea inventarului.
(3) Responsabilul şi membrii comisiei semnează de luare la cunoştinţă şi, la
încheierea inventarierii, aduc la cunoştinţă în scris, autorităţii care a dispus efectuarea
inventarului, rezultatele acţiunii, cu precizarea rezultatelor verificării, existentul constatat,
numeric şi valoric, pe categorii de documente, precum şi a situaţiei documentelor, eventual,

nerestituite de utilizatori, neînregistrate, lipsă ori uzate fizic sau moral, cu consemnarea distinctă
a acestora pe borderouri.
(4) Conducerea Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba stabileşte, în funcţie de
rezultatele acţiunii de inventariere, modalităţile de finalizare a verificării gestionare şi de
recuperare a eventualelor lipsuri.
Art. 28. (1) Predarea – primirea gestiunii se fac pe baza unei decizii scrise, în condiţiile
legii şi ale prezentului Regulament prin confruntarea fondului de documente cu actele instituţiei.
(2) Procesul – verbal de predare – primire se întocmeşte în trei exemplare (unul
pentru partea care predă, al doilea pentru cea care primeşte, al treilea pentru contabilitatea
bibliotecii) cuprinzând rezultatul verificării, şi stabileşte modalităţile de finalizare a acţiunii de
predare – primire şi de recuperare a eventualelor lipsuri.
CAPITOLUL V Personalul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba
Art. 29. Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba funcţionează conform organigramei şi
a numărului total de posturi aprobate de Consiliul Judeţean Alba, conform reglementărilor în
vigoare.
Art. 30. Numărul de personal şi defalcarea acestora pe compartimente cu încadrarea în
alocaţia bugetară stabilite pentru plata drepturilor salariale sunt determinate prin raportarea la
populaţia judeţului Alba, conform Legii nr. 334/2002 a bibliotecilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare.
Art. 31. (1) Angajarea personalului de specialitate din biblioteca judeţeană se realizează
prin concurs organizat de conducerea bibliotecii, potrivit legii.
(2) Angajarea personalului administrativ şi de întreţinere stabilit prin organigrama
Bibliotecii Judeţene se realizează prin concurs, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art. 32. Atribuţiile şi competenţele personalului din Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga”
Alba se stabilesc prin fişa postului, conform organigramei, programelor de activitate şi sarcinilor
de serviciu elaborate de către directorul-managerul bibliotecii, pe baza regulamentului de
organizare şi funcţionare al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba.
Art. 33. Promovarea, sancţionarea, eliberarea din funcţie şi destituirea personalului din
Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba se realizează în conformitate cu prevederile legale.
CAPITOLUL VI Conducerea Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba
Art. 34. (1) Conducerea Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba este asigurată de către
un director - manager, numit prin concurs, organizat conform O.U.G. nr. 189/2008 privind
managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 269/2009 şi Legea nr. 284/2010 şi prin O.U.G. nr. 68/2013, pe baza unui contract de
management.
(2) Numirea, promovarea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie a directoruluimanagerului se realizează, în condiţiile legii, de către autoritatea finanţatoare.
(3) În exercitarea atribuţiilor ce-i revin directorul-managerul emite decizii.
(4) Conducerea Compartimentului financiar-contabil este asigurată de un contabil
şef.
(5) Angajarea, promovarea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie a contabilului
şef se realizează în conformitate cu prevederile legale.
Art. 35. Directorul-managerul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba răspunde de
organizarea şi funcţionarea bibliotecii pe baza organigramei, statului de funcţii şi a
regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecii, elaborate în condiţiile legii şi aprobate
de către Consiliul Judeţean Alba, are dreptul de a emite decizii şi reprezintă Biblioteca Judeţeană
„Lucian Blaga” Alba în relaţiile cu alte organisme, instituţii, persoane fizice sau juridice.
Art. 36. (1) În cadrul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba funcţionează un consiliu
de administraţie, cu rol consultativ.
(2) Consiliul de administraţie este condus de director-managerul, în calitate de
preşedinte, şi este format din 5 membri, astfel: director-manager, contabil şef şi 2 bibliotecari,
desemnaţi prin decizia directorului - managerului, precum şi un reprezentant al Consiliului
Judeţean Alba, desemnat de acesta.

(3) Consiliul de administraţie al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba
funcţionează în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecii.
(4) Atribuţiile Consiliului de administraţie sunt:
 face propuneri de îmbunătăţire a activităţii bibliotecii judeţene;
 analizează activitatea economico-financiară şi de personal-salarizare a bibliotecii şi
face propuneri privind creşterea rentabilităţii activităţii desfăşurate de Biblioteca Judeţeană
„Lucian Blaga” Alba;
 urmăreşte aplicarea Legii nr. 334/2002 a bibliotecilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare şi a Regulamentului intern al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba;
 stabileşte programul de funcţionare al bibliotecii;
 stabileşte programul de participare la unele manifestări culturale.
Art. 37. (1) În cadrul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba funcţionează un consiliu
ştiinţific, cu rol consultativ în domeniul dezvoltării colecţiilor, în domeniul cercetării ştiinţifice şi
al activităţii culturale.
(2) Consiliul ştiinţific este format din 5 membri şi cuprinde bibliotecari,
specialişti în domeniul informatizării bibliotecilor, al activităţii culturale şi ştiinţifice, numiţi prin
decizia directorului - managerului.
(3) Atribuţiile Consiliului ştiinţific sunt:
 redactează materialele de popularizare a serviciilor şi colecţiilor bibliotecii ( ghiduri,
pliante, afişe, programe);
 avizează documentaţia şi programul cultural;
 elaborează programe de strategii pentru dezvoltarea sistemului informaţional;
 monitorizează solicitările şi stabileşte priorităţile de dezvoltare a colecţiilor şi bazele
de date.
CAPITOLUL VII Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor
Art. 38. Accesul utilizatorilor la cataloagele, colecţiile şi serviciile Bibliotecii Judeţene
„Lucian Blaga” Alba se face în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al
acesteia şi cu prevederile legale referitoare la protecţia patrimoniului cultural naţional, la
drepturile de autor şi drepturile conexe.
Art. 39. Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba întocmeşte şi aduce la cunoştinţa
utilizatorilor un regulament intern destinat relaţiilor cu aceştia, prin care comunică:
a.) serviciile oferite şi orarul de funcţionare în relaţia directă cu publicul, pentru fiecare
secţie şi filială;
b.) condiţiile în care se eliberează sau vizează permisul de acces în bibliotecă;
c.) condiţiile în care se asigură accesul, la colecţiile bibliotecii, precum şi la serviciile de
bibliotecă;
d.) obligaţiile utilizatorilor privind păstrarea liniştii şi a ordinii în bibliotecă, precum şi
faţă de documentele împrumutate pentru consultare pe loc sau la domiciliu;
e.) categoriile şi numărul maxim de documente ce pot fi împrumutate pentru consultarea
la domiciliu, precum şi termenele de împrumut şi de prelungire;
f.) sancţiunile ce se aplică utilizatorilor, în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute în
regulamentul activităţii cu publicul;
g.) alte drepturi şi obligaţii ale utilizatorilor.
Art. 40. (1) Relaţiile bibliotecii cu utilizatorii fac parte integrantă din regulamentul intern
care trebuie adus la cunoştinţa utilizatorilor în momentul înscrierii la bibliotecă, precum şi prin
oricare altă formă de publicitate din interiorul instituţiei.
(2) La înscrierea utilizatorilor vor fi solicitate numai acele date referitoare la
persoană care sunt strict necesare, cu păstrarea confidenţialităţii acestora.
(3) Pentru utilizatorii minori răspunderea morală şi materială revine
reprezentanţilor legali (părinţi, tutori), semnatarii contractelor de utilizatori principali.
(4) Contractul de utilizare are rol de titlu executoriu.
(5) Utilizatorii răspund de prejudiciile generate de utilizarea abuzivă a
permisului şi/sau de nereclamarea pierderii acestuia.
Art. 41. În cadrul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, sumele stabilite pentru
achiziţii de cărţi, publicaţii seriale şi alte documente de bibliotecă în limba minorităţilor se
stabilesc astfel încât să corespundă proporţiei pe care o reprezintă minoritatea în cadrul
comunităţii.

Art. 42. Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba poate organiza servicii specializate
pentru persoanele dezavantajate.
Art. 43. Deteriorarea, distrugerea sau pierderea documentelor din Biblioteca Judeţeană
„Lucian Blaga” Alba de către utilizatori se sancţionează prin recuperarea fizică a unor
documente identice sau prin obligativitatea acestuia de a dona bibliotecii alte trei volume.
CAPITOLUL VIII

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 44. Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba dispune de autonomie administrativă
şi profesională în raport cu Consiliul Judeţean Alba, constând în:
a.) dreptul de a se conduce în afara oricăror ingerinţe politice, ideologice sau religioase;
b.) elaborarea programelor şi proiectelor culturale proprii în concordanţă cu strategiile
naţionale şi internaţionale;
c.) stabilirea şi utilizarea surselor suplimentare de venituri în vederea dezvoltării
serviciilor de bibliotecă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
d.) încheierea de protocoale de colaborare sau de cooperare cu alte biblioteci sau instituţii
culturale din ţară şi din străinătate, conform obiectivelor şi strategiei generale stabilite de sau în
colaborare cu Consiliul Judeţean Alba;
Art. 45. (1) Anual, conducerea Bibliotecii judeţene întocmeşte rapoarte de evaluare a
activităţii bibliotecii, care se prezintă consiliului de administraţie şi consiliului ştiinţific, precum
şi Consiliului Judeţean Alba.
(2) Situaţiile statistice anuale se transmit de către Biblioteca Judeţeană „Lucian
Blaga” Alba Institutului Naţional de Statistică, Comisiei Naţionale a Bibliotecilor, potrivit
prevederilor legale.
Art. 46. (1) Prevederile prezentului Regulament se completează, de drept, cu dispoziţiile
normative în vigoare.
(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Judeţene „Lucian
Blaga” Alba intră în vigoare la data adoptării lui prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba.
(3) După aprobarea sa, prevederile regulamentului vor fi aduse la cunoştinţa
salariaţilor Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba.
AVIZAT
PREŞEDINTE,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU

Anexa nr. 4 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 82/16 martie 2018
ORGANIGRAMA CENTRULUI DE CULTURĂ „AUGUSTIN BENA” ALBA
Total posturi: 56, din
care
4 posturi conducere
52 posturi execuție
CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA
CENTRUL DE CULTURĂ „AUGUSTIN BENA” ALBA

MANAGER

5
5

PREȘEDINTE
Ion DUMITREL

1
17
18

SERVICIUL FANFARA
„AUGUSTIN BENA” A
JUDEŢULUI ALBA

1
11,5
12,5

COMPARTIMENTUL
ORCHESTRA DE CAMERĂ
„AUGUSTIN BENA” A
JUDEŢULUI ALBA

COMPARTIMENTUL
PROMOVARE ŞI
VALORIFICARE A
PRODUSELOR ŞI
SERVICIILOR CULTURALARTISTICE

3
3

SERVICIUL ANSAMBLUL
FOLCLORIC „AUGUSTIN
BENA” AL JUDEŢULUI ALBA

SERVICIUL ŞCOALA DE ARTE
ŞI MEŞTEŞUGURI „AUGUSTIN
BENA”

1
5
6

COMPARTIMENTUL
FINANCIAR CONTABILITATE

COMPARTIMENTUL
ADMINISTRATIV

CONTABIL ȘEF

4
4

1
6,5
7,5

AVIZAT
SECRETARUL JUDEȚULUI ALBA
Vasile BUMBU

Anexa nr. 5 la Proiectul de Hotărâre al
Consiliului Judeţean Alba nr. 82 /16 martie 2018
STAT DE FUNCŢII
AL CENTRULUI DE CULTURĂ „AUGUSTIN BENA” ALBA

Nr.
crt.
1

Denumirea funcţiei

Nivelul
studiilor
S

Număr
posturi
1

Contabil şef gradul II
COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV
2
Referent de specialitate gradul II
S
1
3
Şofer I
M
1
4
Muncitor calificat
1
5-6 Îngrijitor
2
COMPARTIMENTUL FINANCIAR- CONTABIL
7
Economist gradul IA
S
1
8
Refernt treapta I
M
1
9
Referent gradul I A
S
1
SERVICIUL SCOALA DE ARTE SI MESTESUGURI „AUGUSTIN BENA”
10
Şef serviciu gradul I
S
1
11-12 Instructor treapta II
M
2
13-14 Instructor treapta II (2 cu ½ normă)
M
1
15
Butafor treapta II
1
16-19 Expert gradul I
S
4
20
Expert gradul II (1 cu ½ normă)
S
0,5
21-22 Expert gradul II
S
2
23
Instructor treapta III
M
1
COMPARTIMENTUL PROMOVARE SI VALORIFICARE
A PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR CULTURAL-ARTISTICE
24
Referent treapta IA
M
1
25
Referent gradul IA
S
1
26
Referent gradul I
S
1
27
Grafician gradul I
S
1
28
Operator sunet gradul I
S
1
SERVICIUL ANSAMBLUL FOLCLORIC
„AUGUSTIN BENA” A JUDEŢULUI ALBA
29
Şef serviciu gradul I
S
1
30-31 Solist instrumentist treapta I
M
2
32-34 Artist instrumentist gradul IA
S
3
35
Artist instrumentist gradul IA - acordeon
S
1
36
Artist instrumentist gradul IA - braci
S
1
37
Artist instrumentist gradul I
S
1
38
Artist instrumentist gradul II
S
1
39
Solist vocal gradul I
S
1
40-44 Solist vocal treapta I
M
5
45
Consultant artistic gradul IA
S
1
46
Producător delegat gradul I
S
1
COMPARTIMENTUL ORCHESTRA DE CAMERĂ
„AUGUSTIN BENA” A JUDEŢULUI ALBA
47
Concert maestru gradul IA
S
1
48
Solist instrumentist treapta III
M
1
49-50 Artist instrumentist gradul II
S
2
SERVICIUL FANFARA „AUGUSTIN BENA” A JUDEŢULUI ALBA

51
52-56
57
58
59
60-63
64

Şef serviciu gradul I
Instrumentist treapta I (5 cu ½ normă)
Instrumentist treapta III (1 cu ½ normă)
Artist instrumentist gradul IA (1cu ½ normă)
Artist instrumentist gradul IA (1cu ½ normă) - trompetă
Artist instrumentist gradul I (4 cu ½ normă)
Artist instrumentist gradul II (1cu ½ normă)
TOTAL

S
M
M
S
S
S
S

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL
AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA
Vasile BUMBU

1
2,5
0,5
0,5
0,5
2
0,5
56

Anexa nr. 6 la Proiectul de Hotărâre al
Consiliului Judeţean Alba nr. 82/16 martie 2018
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
AL CENTRULUI DE CULTURĂ „AUGUSTIN BENA”
CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Prezentul regulament stabileşte normele de organizare şi funcţionare ale Centrului de
Cultură ,,Augustin Bena”, denumit în continuare Centrul.
Art. 2. Centrul este un aşezământ cultural, instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate
juridică.
Art. 3. Centrul funcţionează ca instituţie bugetară în subordinea Consiliului Judeţean Alba care-i
asigură baza materială şi resursele materiale necesare, potrivit responsabilităţilor ce-i revin prin lege.
Art. 4. Misiunea Centrului este de a promova cultura şi arta naţională şi universală şi de a
organiza cursuri teoretice şi practice necesare formării continue în domeniul artelor şi meşteşugurilor.
Art. 5. Instituţia are titulatura de Centrul de Cultură „Augustin Bena” şi are sediul în Județul
Alba, Municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 2. Instituţia a fost înfiinţată la 1 octombrie 2007
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 105/2007, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.
118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, aprobată,
cu modificări şi completări ulterioare prin Legea nr. 143/2007.
CAPITOLUL II - SCOPUL, PRINCIPIILE ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE
Art. 6. (1) Centrul a fost înfiinţat cu scopul de a oferi produse şi servicii culturale ca elemente ale
dezvoltării şi regenerării sociale a comunităţilor.
(2) Prin activităţile desfăşurate, Centrul asigură conservarea, promovarea şi
valorificarea culturii, formarea continuă în domeniul artelor şi meşteşugurilor tradiţionale şi activităţi
culturale pentru petrecerea timpului liber.
Art. 7. Centrul îşi desfăşoară activitatea respectând:
 Dreptul de acces la viaţa culturală
 Dreptul de participare la viaţa culturală
 Dreptul la respectul identităţii culturale
 Dreptul fiecărei persoane, indiferent de naţionalitate, etnie, sex, religie, orientare politică sau
situaţie socială, de a se identifica cu o comunitate culturală
 Dreptul de acces la Patrimoniul Cultural Naţional
 Dreptul la protecţia activităţilor creatoare
 Dreptul la protecţia proprietăţii intelectuale
 Dreptul la educaţie, inclusiv la educaţia artistică şi la educarea prin și pentru artă
 Dreptul de a desfăşura în mod liber activităţi culturale, inclusiv dreptul la mobilitate a
creatorilor, a artiştilor şi a creaţiilor lor.
Art. 8. Obiectivele principale ale activităţii Centrului sunt:
Organizarea activităţilor de promovare a culturii şi artei naţionale şi universale de dezvoltare şi
afirmare a responsabilităţilor creatoare ale locuitorilor judeţului Alba în domeniile cultural - artistice şi
recreativ-distractive;
 Oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale
comunitare, în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală, precum
și atragerea de vizitatori și turiști din țară și străinătate prin punerea în valoare a patrimoniului cultural;
 Oferirea de servicii culturale şi activităţi de promovare a turismului cultural sau de petrecere a
timpului liber menite să satisfacă nevoile comunităţii şi să crească gradul de participare al cetăţenilor la
viaţa culturală;
 Conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a culturii
tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial;
 Organizarea de cursuri de formare continuă, teoretice şi practice, necesare formării
deprinderilor artistice şi a meşteşugurilor şi ocupaţiilor tradiţionale, în afara sistemelor formale de
educaţie;
 Păstrarea tradiţiei şi creaţiei populare ca fenomen viu şi tezaurizarea ca document cultural;
 Dezvoltarea culturii contemporane şi valorificarea ei în viaţa culturală prin diferite forme de

exprimare artistică;
 Promovarea bunurilor culturale tradiţionale sau contemporane şi integrarea lor ca marcă a
identităţii etno-culturale, în circuitul naţional şi internaţional de valori;
 Perfecţionarea metodică a activităţii aşezămintelor culturale în domeniile de activitate
solicitate;
 Realizarea unor lucrări de specialitate, materiale foto, audio şi video pentru integrarea în
circuitul naţional de valori şi pentru participarea la întâlniri între specialişti şi publicarea lor în publicaţii
şi cărţi de specialitate;
 Dezvoltarea de schimburi culturale, parteneriate, etc. prin intermediul cărora să fie valorificate
creațiile centrului la nivel național și internațional.
Art. 9. (1) Centrul îşi desfăşoară activitatea pe bază de programe şi proiecte elaborate în
concordanţă cu strategia educativ formativă şi culturală a judeţului Alba;
(2) Pentru realizarea activităţilor specifice din programe şi proiecte, Centrul poate
colabora cu instituţii publice, ONG-uri, persoane fizice şi juridice de drept public sau privat etc. .
Art. 10. Centrul poate înfiinţa secţii și puncte de lucru prin hotărâre a Consiliului Județean
Alba și în afara sediului, pe raza administrativ-teritorială a judeţului Alba, în parteneriat cu consiliile
locale sau cu alţi parteneri locali.
Art. 11. În cadrul Centrului se organizează şi funcţionează Mediateca ,,Augustin Bena”, care
vizează domeniile de activitate ale instituţiei, precum şi Editura ,,Augustin Bena” şi Casa de discuri
,,Augustin Bena”.
CAPITOLUL III - COMPETENŢE ŞI ATRIBUŢII
Art. 12. Pentru îndeplinirea acestor obiective Centrul exercită prin personalul său următoarele
atribuţii:
 Duce la îndeplinire programul anual de activităţi aprobat de Consiliul Judeţean Alba;
 Iniţiază măsuri stimulative pentru protecţia valorilor culturale şi ale artelor, având competenţa
de a organiza concursuri, festivaluri sau alte forme de spectacol şi de a acorda premii, distincţii şi alte
stimulente, în conformitate cu legile şi normele în vigoare;
 Asigură asistenţă metodică de specialitate şi de documentare aşezămintelor culturale în
activitatea de stimulare şi valorificare a tradiţiei populare cât şi altor instituţii, societăţi şi organizaţii cu
preocupări în domeniu;
 Dezvoltă parteneriate cu instituţii şi centre ştiinţifice din ţară şi străinătate în vederea
conservării, arhivării şi promovării culturii tradiţionale;
 Încurajează dezvoltarea culturii contemporane prin promovarea tinerilor compozitori, artişti
plastici şi scriitori;
 Desfăşoară activităţi de culegere, editare, publicare şi difuzare a materialelor ştiinţifice
specifice domeniilor de activitate ale Centrului;
 Arhivează colecţii de documente, fotografii, şi altele în vederea constituirii fondului CDI
pentru documentare în domeniile de activitate ale Centrului;
 Contribuie la formarea artiştilor şi a meşterilor populari şi la atestarea lor prin cursuri de
formare;
 Iniţiază şi realizează programe culturale, ştiinţifice şi artistice în domeniul culturii naţionale şi
universale pentru valorificarea patrimoniului cultural şi promovarea lui în circuitul naţional şi
internaţional de valori;
 Promovează genuri artistice diverse şi artiştii locali, naţionali, internaţionali de valoare, în
judeţul Alba;
 Desfășoară concursuri cu premii (concursuri artistice, de educație culturală și artistică etc.) în
concordanță cu scopul, principiile și obiectul de activitate al instituției și în concordanță cu programul
anual de activități aprobat de Consiliul Județean Alba;
 Organizează și participă la tabere de creație artistică.
Art. 13. În îndeplinirea competenţelor şi atribuţiilor, Centrul colaborează cu instituţii şi centre
ştiinţifice de profil, instituţii de învăţământ superior, instituţii de cult, muzee etnografice şi de artă,
uniuni de creaţie, instituţii profesioniste de artă, şcoli şi licee, fundaţii şi societăţi culturale, publicaţii şi
edituri, mijloace de comunicare în masă şi altele.
Art. 14. Activitatea Centrului se materializează în:
 Educaţia în şi prin cultură şi formarea continuă în domeniul artelor şi meşteşugurilor;

 Activitate de consiliere şi de acordare de asistenţă de specialitate în domeniile artei şi culturii;
 Valorificarea culturii locale, naţionale şi internaţionale prin concursuri, expoziţii, gale, tabere,
rezidențe artistice, saloane, târguri, spectacole, festivaluri, sărbători, colocvii, simpozioane, saloane,
aniversări, omagieri, schimburi de experienţă, culturale, ştiinţifice, turnee şi alte acţiuni de stimulare şi
promovare a creativităţii în toate genurile artei şi a creaţiei artistice;
 Publicarea de monografii, culegeri, antologii, albume, fonograme, videograme şi alte lucrări
de profil;
 Protecţia şi promovarea valorilor autentice ale culturii şi artelor, combaterea poluării şi
degradării acestora, promovarea turismului cultural de interes;
 Conservarea, culegerea şi cercetarea în domeniul culturii, al creaţiei tradiţionale şi
contemporane, în vederea constituirii CDI, a organizării de sesiuni ştiinţifice, simpozioane, colocvii,
saloane, expoziţii şi alte acţiuni de valorificare publică a acestora.
CAPITOLUL IV - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ,
CONDUCEREA ŞI PERSONALUL
Art. 15. Centrul este structurat, conform organigramei şi statului de funcţii aprobat de către
ordonatorul de credite, astfel:
(1) Manager;
(2) Contabil şef;
(3) Compartimentul Administrativ;
(4) Compartimentul Financiar - Contabil
(5) Serviciul Şcoala de Arte şi Meşteşuguri ,,Augustin Bena”;
(6) Compartimentul Promovare şi valorificare a produselor şi serviciilor cultural-artistice;
(7) Serviciul Ansamblul Folcloric ,,Augustin Bena” al Judeţului Alba;
(8) Compartimentul Orchestra de Cameră ,,Augustin Bena” a Judeţului Alba;
(9) Serviciul Redacţia ,,Discobolul”;
(10)Serviciul Fanfara ,,Augustin Bena” a Judeţului Alba.
Art. 16. (1) Conducerea Centrului este asigurată de un manager, conform prevederilor
Contractului de management încheiat cu ordonatorul de credite - Consiliul Judeţean Alba;
(2) Numirea şi eliberarea din funcţie a managerului se face prin hotărâre a Consiliului
Judeţean Alba, în condiţiile legii.
(3) Managerul Centrului are următoarele atribuţii:
 Asigură implementarea proiectului managerial în Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” şi
prezintă anual sau la cererea autorităţii raportul de activitate;
 Asigură dezvoltarea şi implementarea codului intern şi managerial referitor la organizare,
managementul resurselor, etică, deontologie şi integritate;
 Întocmeşte împreună cu contabilul şef proiectul de buget al centrului şi îl înaintează spre
avizare Consiliului Administrativ;
 Decide, în calitate de ordonator de credite, împreună cu contabilul şef asupra modului de
utilizare al bugetului centrului şi răspunde împreună cu contabilul şef de execuţia bugetului de venituri
şi cheltuieli;
 Propune spre avizare Consiliului Administrativ calendarul manifestărilor cultural-artistice şi
ştiinţifice şi planul de şcolarizare;
 Propune spre avizare Consiliului Administrativ nivelul taxelor şcolare, nivelul tarifelor pentru
prestaţiile culturale realizate şi sursele altor venituri;
 Propune spre aprobare Consiliului Administrativ criterii pentru reducerea totală sau parţială a
taxelor şcolare pentru anumite secţii sau pentru unele categorii de elevi;
 În colaborare cu Consiliul de specialitate propune spre aprobare Consiliului Administrativ
lucrări spre a fi editate, publicate și multiplicate sub egida Editurii Centrului de Cultură ,,Augustin
Bena”, a Editurii Muzicale a Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” și a Casei de Discuri ,,Augustin
Bena”, în concordanță cu scopul, principiile și obiectul de activitate al instituției,
 Propune spre avizare Consiliului Administrativ modificarea organigramei, a statului de funcţii
şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale instituţiei, supunându-le spre aprobare Consiliului
Judeţean Alba;
 Întocmeşte Regulamentul de Organizare Internă al Centrului şi îl negociază cu reprezentanţii
angajaţilor;
 Aprobă calificativele şi salariile anuale conform reglementărilor legale în vigoare;

 Aprobă participarea la manifestări cultural-artistice care nu au fost incluse în calendarul
anual;
 Răspunde în faţa Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba şi în faţa Consiliului Judeţean Alba
de respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare al instituţiei şi a altor norme legale în
vigoare;
 Asigură perfecţionarea personalului instituţiei prin participarea acestuia la cursuri de
perfecţionare şi specializare;
 Aprobă planificarea concediilor de odihnă;
 Aplică actele normative şi administrative în vigoare pentru buna desfăşurare a activităţii
instituţiei;
 Emite decizii de angajare, de modificare şi de desfacere a contractelor de muncă, promovează,
recompensează şi sancţionează conform normelor şi legilor în vigoare personalul din subordine;
 Elaborează și propune spre avizare Consiliului Administrativ strategiile şi programele de
activitate şi coordonează îndeplinirea lor;
 Asigură conducerea operativă a instituţiei;
 Conduce şi îndrumă întreg personalul în punerea în practică a programelor şi proiectelor
Centrului;
 Aprobă sau respinge cererea de cumul de funcţii sau colaborări, cu respectarea legislaţiei în
vigoare;
 Încheie acte juridice şi aprobă eliberarea actelor de către Centru în limitele de competenţă
stabilite prin contractul de management;
 Reprezintă instituţia în relaţiile cu terţii;
 Răspunde de implementarea Codului controlului intern/managerial;
 Ia orice alte măsuri pe care le consideră necesare pentru buna desfăşurare a activităţii în
limitele prevăzute de lege;
 Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de către autoritatea coordonatoare şi răspunde pentru
modul de realizare a acestora;
 În absenţa managerului, Centrul este condus de o persoană din cadrul instituţiei, desemnată de
manager prin decizie scrisă.
(4) În exercitarea atribuţiilor sale managerul emite decizii.
(5) Managerul este asistat în activitatea sa, de următoarele structuri interne
a.) Un Consiliu administrativ numit prin decizia managerului instituţiei, având următoarea
componenţă: manager, contabil şef, reprezentantul salariaţilor, şefii serviciilor din instituţie, un
reprezentant din partea ordonatorului principal de credite. Consiliul administrativ are următoarele
atribuţii:
 Avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, proiectul organigramei şi a statului de
funcţii și îl propune spre aprobare ordonatorului principal de credite;
 Avizează proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului și îl propune spre
aprobare ordonatorului principal de credite;
 Analizează şi propune măsuri de formare, specializare şi perfecţionare al personalului;
 Avizează proiectul de Program anual al activităţilor culturale finanţate de autoritate
(calendarul manifestărilor cultural-artistice și științifice), precum și planul de școlarizare și îl propune
spre aprobare ordonatorului principal de credite;
 Aprobă Regulamentul intern, la propunerea managerului;
 Avizează reducerea totală sau parţială a taxelor şcolare pentru anumite secţii sau pentru unele
categorii de elevi și o propune spre aprobare ordonatorului principal de credite;
 Aprobă proiectul programului de funcţionare al instituţiei;
 Aprobă regulamentele de organizare și funcționare a taberelor de creație realizate în spațiile
proprii și în alte spații;
 Aprobă regulamentele de organizare, desfășurare și premiere ale concursurilor cuprinse în
cadrul Programului anual de activități;
 Aprobă editarea, publicarea și multiplicarea de lucrări sub egida Editurii Centrului de Cultură
,,Augustin Bena”, a Editurii Muzicale a Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” și a Casei de Discuri
,,Augustin Bena”, în concordanță cu scopul, principiile și obiectul de activitate al instituției,
 Îndeplineşte şi alte atribuţii conform legii;
b.) Un Consiliu de specialitate cu rol consultativ, constituit prin decizie a managerului, având în
componenţă cel puţin 5 membri, specialiști de profil din instituţie şi din afara acesteia: manager,

reprezentantul salariaţilor, şefii serviciilor din instituţie, reprezentanţi ai personalului de specialitate din
instituţie, un reprezentant din partea ordonatorului principal de credite, reprezentanţi ai societăţii civile,
reprezentanţi din mass-media locală, reprezentanţi din partea partenerilor, alte personalităţi culturale şi
ştiinţifice. Consiliul de specialitate are următoarele atribuţii:
 Propune proiecte şi programe;
 Propune realizarea unor servicii culturale care să satisfacă nevoile comunităţii;
 Propune modalităţi de conservare şi promovare a culturii tradiţionale;
 Propune şi asigură consultanţă de specialitate pentru editarea publicaţiilor de specialitate ale
centrului;
 Propune modalităţi de îmbunătăţire a modului de formare profesională şi educaţie
permanentă;
 Propune diversificarea ofertei culturale şi de educaţie permanentă a Centrului;
 Propune lucrări, din punct de vedere profesional, spre a fi editate, publicate și multiplicate
sub egida Editurii Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”, a Editurii Muzicale a Centrului de Cultură
,,Augustin Bena” și a Casei de Discuri ,,Augustin Bena”, în concordanță cu scopul, principiile și
obiectul de activitate al instituției;
 Propune forma și conținutul regulamentelor de organizare și funcționare a taberelor de creație
realizate în spațiile proprii și în alte spații;
 Propune forma și conținutul regulamentelor de organizare, desfășurare și premiere ale
concursurilor cuprinse în cadrul Programului anual de activități,
 Propune realizarea unor parteneriate la nivel judeţean, naţional şi internaţional.
Art. 17. Contabilul şef răspunde şi coordonează activitatea financiar-contabilă, de resurse
umane şi salarizare şi de accesare şi gestionare programe şi proiecte a centrului şi are următoarele
atribuţii:
 Întocmeşte situaţiile financiare ale instituţiei;
 Exercită controlul financiar propriu prin viza de control financiar preventive propriu, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 Propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii financiar-contabile a Centrului şi pentru buna
pregătire a personalului din subordine;
Prezintă propuneri pentru întocmirea proiectului de buget;
 Răspunde de execuţia bugetară, potrivit reglementărilor în vigoare, a bugetului de venituri şi
cheltuieli;
 Identifică şi pune în practică modalităţi de atragere de noi surse de finanţare extrabugetare în
scopul realizării programelor Centrului;
 Asigură buna gestionare a bugetului Centrului, accesarea şi administrarea judicioasă a
bugetelor alocate pe programe şi proiecte;
 Asigură buna organizare şi funcţionare a compartimentelor aflate în subordine;
 Răspunde de întocmirea materialelor de analiză ce privesc activităţile pe care le conduce sau
le coordonează;
 Implementează şi actualizează Codul de control intern/managerial în serviciul pe care îl
conduce;
 Coordonează activitatea de inventariere a patrimoniului instituţiei şi răspunde de buna
gospodărire şi administrare a resurselor materiale, tehnice şi umane;
 Coordonează şi răspunde de aplicarea normelor privind sănătatea muncii, PSI şi protecţia
muncii şi a implementării legislaţiei în vigoare, a regulamentului de organizare şi funcţionare şi a
regulamentului intern în Centru;
 Propune directorului-manager atribuţiile personalului din subordine în vederea întocmirii
fişelor posturilor respective;
 Îndeplineşte orice alte sarcini venite în scris sau verbal din partea directorului-manager în
conformitate cu prevederile legale;
 În absenţa contabilului șef atribuțiile sale se vor exercita de persoana desemnată de manager
prin decizie scrisă.
Art. 18. (1) Personalul Centrului se angajează cu contract individual de muncă, pe perioadă
nedeterminată sau determinată, precum şi în baza unor contracte încheiate potrivit prevederilor legale
pentru activitatea unor persoane care contribuie la punerea în practică a unor programe sau proiecte
culturale;
(2) Încadrarea personalului cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată
se face pe bază de concurs, în condiţiile legii;

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. 2, în cazul personalului încadrat pe perioadă
determinată, pe durata desfăşurării unui program sau proiect, încheierea contractelor de muncă se poate
face şi în mod direct, prin acordul părţilor;
(4) Personalul de specialitate care desfăşoară activităţi artistice, angajat cu contract
individual de muncă, este încadrat şi salarizat în funcţie de pregătirea profesională, potrivit legislaţiei în
vigoare, aplicabile personalului bugetar;
(5) Personalul de specialitate care desfăşoară activităţi de educaţie permanentă, angajat
cu contract individual de muncă este încadrat şi salarizat în funcţie de pregătirea profesională, potrivit
legislaţiei în vigoare aplicabile personalului bugetar din aşezămintele culturale;
(6) Pentru personalul didactic titular în unităţi de învăţământ preuniversitar sau
universitar care desfăşoară activităţi de educaţie permanent, prin cumul, în cadrul Centrului, nivelul de
salarizare se stabileşte conform prevederilor legale în vigoare.
CAPITOLUL V - ATRIBUŢIILE SERVICIILOR ŞI COMPARTIMENTELOR
Art. 19. Compartimentul administrativ are următoarele atribuţii:
 Răspunde de înregistrarea, organizarea şi păstrarea documentelor ce alcătuiesc arhiva
instituţiei;
 Organizează activităţile de registratură şi corespondenţă, primirea şi înregistrarea tuturor
documentelor interne sau dinafara instituţiei, prezentarea acestora conducerii instituţiei pentru
repartizare sau semnare, asigură distribuirea şi expedierea acestora;
 Redactează, înregistrează şi expediază corespondenţa şi întocmeşte mapa managerului şi
repartizează documentele în interiorul Centrului;
 Întocmeşte fişa activităţii zilnice a autoturismelor aflate în dotarea Centrului, urmărind
încadrarea consumului de carburanţi în normativul de cheltuieli ale instituţiilor publice;
 Ţine evidenţa, întocmeşte şi verifică corectitudinea completării ordinelor de deplasare dispuse
de manager;
 Verifică şi ţine evidenţa tuturor documentelor intrate sau ieşite din instituţie;
 Ţine evidenţa delegaţiilor, foilor de drum şi orice alte documente necesare bunei desfăşurări a
activităţii, cerute de şefii ierarhici superiori;
 Planifică şi coordonează activităţile administrative, curăţenie, protocol, corespondenţă;
 Realizează zilnic revista presei şi întocmeşte dosarul cu evenimentele culturale apărute în
presă;
 Verifică şi ia măsuri de completare a condicii de prezenţă şi completează fişa de pontaj a
angajaţilor Centrului;
 Urmăreşte şi execută activitatea de exploatare şi reparare a mijloacelor de transport şi
urmăreşte încadrarea în consumurile de combustibil normat al autoturismelor şi se ocupă de actele
necesare parcului auto;
 Verifică instalaţiile din spaţiile Centrului, notează defectele şi întocmeşte referate de
necesitate a materialelor pentru reparaţii;
 Organizează şi răspunde de întreţinerea şi curăţenia locurilor de muncă, a echipamentelor de
birou, a spaţiului de desfăşurare a activităţii Centrului;
 Îndeplineşte oricare alte sarcini pe care conducerea unităţii le trasează cu respectarea legilor în
vigoare.
Art. 20. Compartimentul Financiar - Contabil
 Asigură implementarea şi respectarea în Centru a Regulamentului de organizare şi
funcţionare, a Regulamentului de Ordine Internă, eticii şi al Codului etic şi de conduită al personalului
din Centru;
 Întocmeşte documentele de resurse umane, PSI şi protecţia muncii şi orice alte documente
necesare desfăşurării activităţii instituţiei;
 Întocmeşte documentele de organizare a concursurilor de încadrare în muncă;
 Aplică prevederile legale cu privire la încadrarea, salarizarea şi evaluarea personalului din
Centru;
 Răspunde de aplicarea corectă a prevederilor Codului Muncii şi a legilor şi regulamentelor în
vigoare privind drepturile şi obligaţiile angajaţilor;
 Calculează drepturile salariale conform pontajului, condicii de prezenţă, a studiilor şi
vechimii, face anunţuri legate de trecerea la alte gradaţii sau alte venituri, întocmeşte statul de plată şi
fluturaşii salariaţilor;

 Ţine evidenţa concediilor, învoirilor, pontajului, condicii de prezenţă şi a oricăror alte
documente legate de activitatea salariaţilor;
 Evidenţiază toate mişcările de personal şi le menţionează în rapoarte statistice specifice;
 Întocmeşte, împreună cu managerul, bugetul de venituri şi cheltuieli asigurând adaptarea lui la
realizarea acţiunilor specifice;
 Întocmeşte statul de funcţii, organigrama, regulamentele şi orice alte documente solicitate de
manager şi le prezintă acestuia;
 Completează şi ţine la zi registrul electronic de evidenţă a salariaţilor;
 Întocmeşte, actualizează şi păstrează dosarele personale ale angajaţilor;
 Urmăreşte şi răspunde de respectarea statului de funcţii aprobat;
 Asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative a prezenţei la serviciu a
personalului;
 Efectuează procedurile prevăzute de lege pentru angajare, promovare, detaşare, acordare de
grade profesionale, acordare de tranşe de vechime, dosare pensionare, încheiere, modificare, desfacere
contracte de muncă, sancţiuni şi premieri, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
 Întocmeşte graficul concediilor de odihnă;
 Răspunde direct şi nemijlocit de încadrarea corectă a personalului având în vedere legislaţia în
vigoare;
 Aduce la cunoştinţa conducerii, periodic, problemele deosebite şi rezultatele activităţii
propunând totodată măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţii instituţiei;
 Face propuneri de modificare a fişelor posturilor, când situaţia o impune;
 Asigură realizarea oricărei lucrări de planificare financiar bugetară la termenele şi în condiţiile
prevăzute de legislaţia în vigoare;
 Urmăreşte execuţia bugetară şi informează periodic conducerea cu privire la utilizarea
judicioasă a alocaţiilor bugetare, în vederea luării de măsuri operative care să asigure realizarea
nivelului prevederilor bugetare;
 Ţine evidenţa contabilă a instituţiei conform reglementărilor în vigoare;
 Exercită şi răspunde de controlul financiar preventiv;
 Întocmeşte situaţiile financiare trimestriale, anuale şi asigură depunerea lor la termenele
prevăzute;
 Răspunde prin semnătură alături de directorul-manager în toate operaţiunile patrimoniale;
 Asigură anual sau ori de câte ori situaţia o impune, efectuarea inventarierii patrimoniului şi
casarea acestuia;
 Asigură accesarea, gestionarea şi coordonarea financiară a proiectelor cu finanţare externă;
 Asigură accesarea şi gestionarea bugetelor alocate programelor şi proiectelor;
 Aduce la cunoştinţa conducerii problemele deosebite şi rezultatele activităţii, propunând
totodată măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţii;
 Elaborează documentaţiile financiare necesare pentru depunerea şi realizarea de proiecte
culturale în cadrul programelor de finanţare nerambursabile existente;
 Întocmeşte pe baza strategiei, programelor de dezvoltare a activităţilor specifice din domeniul
culturii şi a referatelor de necesitate emise de celelalte servicii şi compartimente, necesarul anual de
achiziţii;
 Organizează procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică – licitaţie deschisă,
licitaţie restrânsă, dialoguri competitive, negociere, cerere de oferte;
 Realizează şi întocmeşte documentaţia cu privire la achiziţii directe din catalogul electronic
din cadrul Sistemului electronic de achiziţii publice;
 Întocmeşte documentaţiile solicitate de Autoritatea Naţională pentru Achiziţii Publice;
 Verifică proiectele, urmărind încadrarea acestora în prevederile bugetare legale;
 Verifică bugetele alocate diferitelor tipuri de cheltuieli şi supune avizării conducerii instituţiei
şi ordonatorului principal de credite devizele generale ale cheltuielilor respective;
 Supune avizării conducerii instituţiei devizele generale ale investiţiilor ca urmare a
rezultatelor de achiziţii publice pentru lucrările noi şi a celor modificate ca urmare a indexărilor legale
cu încadrarea în limita valorică conform legislaţiei în vigoare, şi cu avizul prealabil al ordonatorului
principal de credite;
 Întocmeşte situaţii centralizatoare a necesarului de alocaţii bugetare cu privire la bugetul de
venituri şi cheltuieli;
 Centralizează toate datele legate de bugetul instituţiei, corelându-le cu datele din contabilitate
pentru întocmirea bugetului viitor;

 Asigură transmiterea către organul ierarhic superior a raportărilor cu privire la bugetul
instituţiei;
 Îşi însuşeşte legislaţia în vigoare care reglementează obiectul de activitate specific şi
instruieşte personalul Centrului cu privire la dispoziţiile legale existente şi prelucrează toate noutăţile
din legislaţie referitoare la domeniul de activitate al angajaţilor Centrului;
 Întocmeşte documentaţia cu privire la desfăşurarea procedurilor şi asigură derularea
procedurilor, compară ofertele şi întocmeşte contractile;
 Întocmeşte documentele necesare înscrierii cursanţilor la cursurile centrului şi documentele
legate de cursuri şi finalizarea acestora;
 Asigură evidenţa elevilor ce frecventează cursurile, întocmirea foilor matricole şi a tuturor
celorlalte documente de studii şi eliberează documente de studii;
 Colectează şi încasează taxele şcolare şi tarifele pentru realizarea unor spectacole şi prestări
servicii sau pentru alt gen de manifestări cât şi tarifele pentru produsele valorificate de Centru;
 Păstrează şi utilizează ştampilele şi sigiliile instituţiei;
 Răspunde de întocmirea documentelor ce fac obiectul aprovizionării instituţiei cu resurse
tehnice şi materiale necesare bunei desfăşurări a activităţii şi asigurării condiţiilor optime de lucru;
 Ţine evidenţa tehnico-operativă a obiectelor de inventar, mijloacelor fixe, materialelor,
conform reglementărilor în vigoare;
 Întocmeşte documentaţia cu privire la obiectele de inventar şi mijloacele fixe, uzate fizic şi
moral şi propune demararea operaţiunilor de casare sau declasare;
 Procură, în limitele necesarului aprobat, materialele administrativ-gospodăreşti, cu respectarea
prevederilor legale privind achiziţiile publice;
 Gestionează activele aflate în patrimonial instituţiei conform legislaţiei în vigoare;
 Primeşte materialele care se aprovizionează, verifică cantităţile indicate în documentele care
însoţesc şi controlează cât este posibil calitatea acestora;
 Răspunde de depozitarea materialelor în bune condiţii pentru a se evita degradarea,
respectându-se şi normele de protecţia muncii şi PSI;
 Răspunde de arhivarea documentelor şi de păstrarea arhivei în bune condiţii;
 Îndeplineşte orice altă sarcină transmisă de conducerea instituţiei, cu respectarea prevederilor
legale în vigoare;
Art. 21. Serviciul Şcoala de Arte şi Meşteşuguri ,,Augustin Bena”
(1) Este condus de un şef serviciu numit prin concurs organizat în conformitate cu
prevederile legale. Acesta are următoarele responsabilităţi:
 Propune spre aprobarea managerului proiectul planului de şcolarizare cu cursurile de formare
în domeniul artelor şi meşteşugurilor;
 Coordonează şi răspunde de activitatea serviciului din subordine;
 Implementează şi actualizează Codul de control intern/managerial în serviciul pe care îl
conduce;
 Face propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii claselor de arte şi meşteşuguri şi pentru
restructurarea sau diversificarea ofertei culturale în vederea revitalizării, păstrării şi stimulării procesului
de creaţie în toate domeniile artistice şi a meşteşugurilor;
 Asigură elaborarea şi punerea în practică a proiectelor şi programelor de activitate ale
serviciului;
 Fundamentează şi propune spre aprobare structura spectacolelor, repertoriul şi desfăşurătorul
manifestărilor culturale pe care le coordonează;
 Evaluează în scris fiecare proiect al serviciului pe care îl conduce;
 Concepe grafice de interasistenţă, ore deschise, audiţii muzicale, vizionări de spectacole,
expoziţii, comunicări şi referate;
 Face propuneri cu privire la nivelul taxelor de şcolarizare şi a taxelor de înscriere şi urmăreşte
încasarea efectivă a acestora;
 Răspunde în termenele stabilite la sarcinile venite în scris sau verbal de la şefii ierarhici
superiori;
 Răspunde de buna desfășurare a taberelor de creație organizate în spațiile proprii și în alte
spații,
 Întocmeşte fişele posturilor personalului din subordine şi le supune spre aprobare directoruluimanager;
 Evaluează personalul din subordine şi prezintă raportul de activitate anual sau de câte ori îi
este solicitat de directorul-manager;

 Accesează fonduri externe pentru proiectele şi programele serviciului pe care îl conduce;
 Răspunde de resursele umane, materiale şi tehnice din serviciul pe care îl conduce;
 Îndeplineşte orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la manager şi în concordanţă cu
prevederile legale.
(2) Serviciul Şcoala de Arte şi Meşteşuguri ,,Augustin Bena” are următoarele
atribuţii:
 Organizează în parteneriat cu instituţii locale şi primării cursuri de formare şi perfecţionare în
domeniul meşteşugurilor tradiţionale;
 Organizează și participă la tabere de creație artistică în spațiile proprii și în alte spații;
 Propune organizarea de recitaluri, concerte și alte evenimente cultural-artistice în spațiuile
proprii și în alte spații;
 Analizează şi stabileşte necesitatea deschiderii sau închiderii unor clase de meşteşuguri
tradiţionale în funcţie de numărul de cursanţi şi de specificul zonei;
 Concepe şi organizează activitatea de predare la clasă;
 Analizează şi stabileşte programele analitice de studiu, obligatorii pentru fiecare meşteşug în
parte;
 Propune şefilor ierarhic superiori programul de activităţi culturale pentru întregul an şcolar;
 Asigură frecvenţa elevilor la cursuri şi la toate activităţile specifice şi plata taxelor şcolare,
acolo unde este cazul;
 Asigură desfăşurarea în bune condiţii a procesului de învăţământ şi a examenelor anuale şi de
final de ciclu de învăţământ;
 Realizează evidenţa documentelor şcolare, planuri de lecţii, încheierea situaţiei şcolare a
elevilor, desfăşurarea activităţilor metodice planificate, întocmirea graficului prezenţei elevilor, etc.;
 Asigură acordarea de atestate la finalizarea cursurilor, în domeniile în care s-au pregătit
cursanţii;
 Asigură condiţiile tehnice necesare desfăşurării spectacolelor;
 Iniţiază proiecte de conservare şi promovare a meşteşugurilor şi ocupaţiilor tradiţionale;
 Participă la toate acţiunile culturale organizate de instituţie şi la acţiuni de culegere şi arhivare
a meşteşugurilor şi ocupaţiilor tradiţionale;
 Identifică şi atrage surse de finanţare pentru acţiunile culturale organizate;
 Asigură îndrumarea metodologică a artiştilor din alte instituţii;
Iniţiază, organizează şi participă la acţiuni culturale de nivel local, naţional şi internaţional
specifice domeniului artelor;
 Promovează cursanţii prin participarea la manifestări cultural-artistice;
 Contribuie la redactarea şi editarea publicaţiilor centrului cu materiale ştiinţifice de
specialitate, manifestări cultural-artistice;
 Îndeplineşte orice alte sarcini pe care conducerea instituţiei le trasează, cu respectarea legilor
în vigoare.
Art. 22. Compartimentul promovare şi valorificare a produselor şi serviciilor culturalartistice are următoarele atribuţii:
 Participă la derularea procedurilor de implementare în bune condiţii a proiectelor şi
programelor Centrului;
 Participă la buna desfăşurare a tuturor etapelor de implementare a programelor şi proiectelor;
 Se informează în permanenţă cu privire la accesarea fondurilor nerambursabile pentru
domeniul cultural şi întocmeşte documentaţia necesară accesării acestor fonduri;
 Colaborează cu partenerii din ţară şi de peste hotare în vederea elaborării şi promovării de
proiecte culturale în cadrul cărora Centrul este beneficiar sau partener;
 Iniţiază proiecte de promovare, conservare şi valorificare a Patrimoniului Cultural Naţional
material şi imaterial;
 Îşi îmbunătăţeşte permanent pregătirea profesională şi nivelul de cunoştinţe de specialitate şi
participă la cursuri de instruire, seminarii, perfecţionări;
 Organizează activităţi de promovare a serviciilor Centrului în vederea atragerii de venituri
proprii;
 Realizarea materialelor publicitare necesare serviciilor şi compartimentelor din cadrul
Centrului;
 Propune spre editare lucrări de specialitate, în format tipărit sau digital, cu scopul de a
populariza cultura Judeţului Alba pe plan local, naţional şi internaţional;
 Propune spre editare CD-uri şi DVD-uri cu produsele şi serviciile cultural-artistice ale

instituţiei, în vederea atragerii de venituri proprii, promovarea şi valorificarea Patrimoniului Cultural
Naţional;
 Întocmeşte programe de sală, comunicări, referate şi studii de specialitate în vederea
valorificării lor pe plan naţional şi internaţional;
 Realizează arhiva instituţiei structurată pe domeniile foto, video, arhiva tipărită şi arhiva
digitală;
 Redactează materiale de presă sau materiale informative pentru relaţia cu presa;
 Colaborează cu instituţii de profil din ţară şi de peste hotare;
 Aplică mijloace de cercetare sondaje, chestionare privind activitatea instituţiei;
 Asigură schimburile interinstituţionale în ceea ce priveşte publicaţiile de specialitate;
 Organizează activitatea curentă a Casei de Discuri ,,Augustin Bena”, a Editurii ,,Augustin
Bena”, a Bibliotecii online ,,Augustin Bena”, precum şi a Mediatecii ,,Augustin Bena”;
 Realizează grafica materialelor de promovare necesare serviciilor şi compartimentelor din
cadrul Centrului;
 Realizează şi stochează informaţii pe hârtie, prin înregistrări foto, audio sau video sau pe orice
alt tip de suport pentru arhivare şi promovare;
 Realizează sonorizări indoor pentru evenimentele cultural-artistice proprii sau ale partenerilor,
în colaborare cu celelalte servicii din instituție;
 Asigură buna vizibilitate și promovare a serviciilor și produselor instituției în mediul online
(site-uri web, rețele de socializare, aplicații android și iOS);
 Asigură buna desfășurare a activității de evaluare internă a proiectelor implementate, în
colaborare cu serviciile și compartimentele instituției;
 Îndeplineşte orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la manager în concordanţă cu
prevederile legale.
Art. 23. Serviciile şi compartimentele artistice:
 Serviciul Ansamblul Folcloric ,,Augustin Bena” al Judeţului Alba,
 Compartimentul Orchestra de Cameră ,,Augustin Bena” a Judeţului Alba
 Serviciul Fanfara ,,Augustin Bena” a Judeţului Alba,
(1) Serviciile sunt conduse de câte un şef serviciu numit prin concurs organizat în baza
legilor în vigoare, cu următoarele responsabilităţi:
 Coordonează şi răspunde de activitatea serviciului şi de repertoriul muzical abordat, atât din
punct de vedere calitativ, cantitativ, cât şi a drepturilor de autor şi conexe;
 Elaborează şi ia parte la implementarea proiectelor şi programelor instituţiei;
 Întocmeşte fişele posturilor personalului din subordine şi le supune spre aprobare
managerului;
 Propune nivelul de evaluare a personalului din subordine;
 Prezintă Raportul de activitate şi orice alte documente ori de câte ori sunt solicitate de
manager;
 Fundamentează şi evaluează în scris fiecare proiect al serviciului pe care îl conduce;
 Identifică şi accesează împreună cu compartimentul de specialitate surse de finanţare pentru
proiectele şi programele serviciului pe care îl conduce;
 Participă la schimburi culturale, ştiinţifice, artistice organizate de instituţii similare din ţară şi
din străinătate;
 Iniţiază şi coordonează proiecte de parteneriat cu alte instituţii sau cu ONG-uri culturale;
 Iniţiază proiecte de educaţie artistică şi educaţie culturală a copiilor şi tinerilor din Judeţul
Alba;
 Asigură îndrumarea metodologică a formaţiilor artistice din judeţ;
 Colaborează strâns cu celelalte servicii şi compartimente din instituţie;
 Răspunde de resursele umane şi materiale din serviciul pe care îl conduce;
 Îndeplineşte orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la manager.
(2) Serviciul Ansamblul Folcloric ,,Augustin Bena” al Judeţului Alba are
următoarele atribuţii:
 Descarcă de sarcină etno-folclorică localităţile din judeţul Alba, prin angajaţii proprii sau în
parteneriat cu specialişti din ţară;
 Iniţiază şi contribuie la derularea de proiecte de conservare şi promovare a culturii
tradiţionale;
 Iniţiază, organizează şi participă la colaborări, schimburi culturale, ştiinţifice, artistice,
organizate de instituţii de cultură din judeţ, ţară şi străinătate;

 Iniţiază şi derulează proiecte cu caracter cultural-artistic, educativ, în organizare proprie sau în
colaborare cu celelalte servicii şi compartimente;
 Susţine iniţiative de experimentare a noi modalităţi de expresie artistică în strânsă corelare şi
legătură cu programul minimal de acţiuni al Centrului;
 Culege, valorifică şi pune în scenă material folcloric local şi naţional, românesc şi al etniilor
din judeţul Alba;
 Contribuie la producerea, editarea şi difuzarea de înregistrări video, precum şi alte produse
culturale;
 Contribuie la redactarea şi editarea publicaţiilor centrului cu materiale ştiinţifice de
specialitate;
 Prestează servicii culturale publice în judeţ, în ţară şi în străinătate;
 Participă la toate manifestările cultural-artistice organizate de instituţie;
 Asigură acordarea asistenţei metodice şi de specialitate pentru activităţile desfăşurate în
aşezămintele culturale din judeţ, pentru instructorii şi coordonatorii formaţiilor artistice de amatori sau
pentru orice alte instituţii sau organizaţii de profil;
 Organizează evenimente cultural-artistice de promovare a culturii şi de educaţie a tinerilor;
 Întreţinerea curentă şi curăţirea echipamentului din dotare (costume, încălţăminte,
instrumente, accesorii etc.);
 Organizează și participă la tabere de creație artistică în spațiile proprii și în alte spații;
 Propune organizarea de recitaluri, concerte și alte evenimente cultural-artistice în spațiuile
proprii și în alte spații;
 Îndeplineşte orice altă sarcină transmisă de conducerea instituţiei, cu respectarea prevederilor
legale în vigoare.
(3) Compartimentul Orchestra de Cameră ,,Augustin Bena” a Judeţului Alba are
următoarele atribuţii:
 Organizează şi susţine concerte orchestral camerale, recitaluri de muzică de cameră, de
muzică sacră şi orice gen de concerte care duc la realizarea obiectivelor Centrului;
 Organizează programe şi proiecte ce vizează concerte, spectacole educative, concursuri,
cursuri de măiestrie şi ateliere muzicale, audiţii muzicale, seminarii, colocvii etc.;
 Realizează înregistrări audio-video în limita bugetului alocat sau prin atragerea de fonduri
externe;
 Iniţiază colaborări cu alte instituţii de profil din ţară şi străinătate, cu instituţii publice, culte,
ONG-uri, etc.;
 Colaborează şi participă la toate programele şi proiectele Centrului;
 Propune lista de artişti colaboratori în vederea bunei desfăşurări a activităţii Centrului;
 Asigură legătura şi comunicarea cu artiştii angajaţi şi cu artiştii colaboratori înaintea, în timpul
şi la încheierea activităţilor;
 Asigură buna organizare a activităţii de repetiţii şi concerte a orchestrei de cameră şi
evaluează în scris fiecare proiect;
 Se îngrijeşte şi răspunde de buna păstrare a partiturilor, cărţilor, broşurilor, materialelor de
orchestră şi a altor material din dotare;
 Propune achiziţionarea de materiale muzicale, partituri, cărţi, broşuri, necesare bunei
desfăşurări a activităţii;
 Editează şi multiplică partituri aflate în domeniul public în vederea realizării activităţii
Centrului;
 Realizează dosarul de proiect sau program pentru fiecare activitate culturală desfăşurată;
 Contribuie la redactarea şi editarea publicaţiilor centrului cu materiale ştiinţifice de
specialitate;
 Organizează și participă la tabere de creație artistică în spațiile proprii și în alte spații;
 Propune organizarea de recitaluri, concerte și alte evenimente cultural-artistice în spațiuile
proprii și în alte spații;
 Îndeplineşte orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la conducerea instituţiei şi în
concordanţă cu prevederile legale.
(4) Serviciul Fanfara ,,Augustin Bena” a Judeţului Alba are următoarele atribuţii:
 Organizează şi susţine orice gen de manifestări culturale care duc la realizarea obiectivelor
Centrului şi vizează activitatea compartimentului;
 Organizează programe şi proiecte ce vizează concerte, spectacole educative, concursuri,
cursuri de măiestrie şi ateliere muzicale, audiţii muzicale, seminarii, colocvii etc. de muzică de fanfară;

 Realizează înregistrări audio-video în limita bugetului alocat sau prin atragerea de fonduri
externe;
 Iniţiază colaborări cu alte instituţii de profil din ţară şi străinătate, cu instituţii publice, culte,
ONG-uri, etc.;
 Asigura buna organizare a activităţii de repetiţii şi concerte a fanfarei;
 Se îngrijeşte şi răspunde de buna păstrare a partiturilor, cărţilor, broşurilor şi a altor materiale
din dotarea fanfarei;
 Propune achiziţionarea de materiale muzicale, partituri, cărţi, broşuri, necesare bunei
desfăşurări a activităţii;
 Editează şi multiplică partituri aflate în domeniul public în vederea realizării activităţii
Centrului;
 Realizează dosarul de proiect sau program pentru fiecare activitate culturală desfăşurată;
 Contribuie la redactarea şi editarea publicaţiilor centrului cu materiale ştiinţifice de
specialitate;
 Organizează și participă la tabere de creație artistică în spațiile proprii și în alte spații;
 Propune organizarea de recitaluri, concerte și alte evenimente cultural-artistice în spațiuile
proprii și în alte spații;
 Întreţinerea curentă şi curăţirea echipamentului din dotare (instrumente şi costume);
 Îndeplineşte orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la conducerea instituţiei şi în
concordanţă cu prevederile legale.
CAPITOLUL VI – PATRIMONIUL
Art. 24. Patrimoniul Centrului este alcătuit din bunuri, mijloace fixe, obiecte de inventar aflate
în proprietatea publică a judeţului Alba, pe care le gestionează potrivit legii.
Art. 25. Patrimoniul poate fi îmbogăţit şi completat prin achiziţii, donaţii, sponsorizări, precum şi
prin preluarea în regim de comodat, donaţie sau prin transfer, cu acordul părţilor, de bunuri, din partea
unor instituţii ale administraţiei publice centrale sau locale, a unor persoane juridice de drept public
şi/sau privat, a unor persoane fizice din ţară şi străinătate.
Art. 26. Bunurile imobile aflate în administrare se gestionează potrivit dispoziţiilor legale în
vigoare, conducerea instituţiei fiind obligată să aplice măsurile de protecţie în vederea păstrării
integrităţii acestora.
Art. 27. Pentru funcţionarea în bune condiţii, Centrul poate dispune, în conformitate cu
prevederile legale, de mijloace de transport, aparatură şi instrumentar pentru activitatea specifică,
mijloace tehnice pentru imprimare şi multiplicare, costume şi instrumente pentru formaţii artistice.
CAPITOLUL VII - BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
Art. 28. Centrul are buget propriu de venituri şi cheltuieli care se aprobă de Consiliul Judeţean
Alba.
Art. 29. Finanţarea se realizează din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul
Consiliului Judeţean Alba, precum şi din alte surse potrivit O.U.G. 118/2006 privind înfiinţarea,
organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, actualizată.
Art. 30. Ministerul Culturii, alte autorităţi publice centrale şi autorităţile administraţiei publice
locale pot susţine material şi financiar realizarea de programe şi proiecte ale Centrului.
Art. 31. Veniturile proprii realizate provin din:
 Taxe încasate de la cursurile de formare şi educaţie permanentă;
 Taxe de înscriere la cursuri de măiestrie şi la concursuri;
 Prestări servicii artistice, culturale şi/sau de divertisment;
 Bilete de intrare la evenimentele organizate;
 Comercializarea de obiecte de artă, de artizanat, obiecte meşteşugăreşti, tipărituri şi imprimări
pe orice fel de suport realizate în cadrul Centrului;
 Alte activităţi ce se încadrează în obiectul de activitate al Centrului.
Art. 32. Veniturile proprii vor fi utilizate numai pentru finanţarea proiectelor şi programelor
cultural ale Centrului.
CAPITOLUL VIII - DISPOZIŢII FINALE

Art. 33. Regulamentul se aprobă prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba, eventualele
modificări şi completări urmând aceeaşi procedură.
Art. 34. (1) Salariaţii Centrului sunt obligaţi să cunoască şi să aplice prezentul Regulament;
(2) După aprobarea de către Consiliul Judeţean Alba, şefii de servicii sunt obligaţi să
prezinte Regulamentul subalternilor din serviciul pe care-l conduc.
Art. 35. Modificarea sau completarea Regulamentului se face ori de câte ori este nevoie.
Art. 36. Urmare a aprobării Regulamentului, compartimentul Resurse umane va actualiza fişele
fiecărui post.
Art. 37. Prezentul Regulament se completează cu prevederile legale din domeniile de activitate
specifice.
Art. 38. Prezentul Regulament se aplică de la data aprobării lui de către Consiliul Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDETEAN
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea mutării activităţii Serviciului Redacţia „Discobolul”
din cadrul Centrului de Cultură „Augustin Bena“ Alba
în cadrul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba
Serviciul Redacţia „Discobolul” funcţionează în cadrul Centrului de Cultură „Augustin Bena“
Alba şi desfăşoară în principal următoarele activităţi:
 Asigură activitatea editorială în cadrul Revistei ,,Discobolul”, sens în care redactează, culege,
corectează, tipăreşte şi difuzează revista;
 Asigură parteneriatul şi legătura permanentă cu Uniunea Scriitorilor din România -filiala AlbaHunedoara;
 Asigură afirmarea valorilor culturale autentice, încurajează creaţia originală, autohtonă,
recuperează valori culturale naţionale şi internaţionale;
 Realizează monografia unor personalităţi marcante ale culturii româneşti;
 Contribuie la redactarea şi editarea de publicaţii cu materiale ştiinţifice de specialitate;
 Organizează evenimente culturale menite să promoveze cultura literară a judeţului Alba şi a
României, în ţară şi în lume;
În vederea îmbunătăţirii activităţii Centrului de Cultură „Augustin Bena“ Alba şi a Serviciului
Redacţia „Discobolul”, conducerea centrului a solicitat prin adresele nr. 426/14 martie 2018 şi nr.
1273/16 iunie 2017, înregistrate sub nr. 5031/14 martie 2018 şi nr. 10986/16 iunie 2017 la registratura
Consiliului Județean Alba, mutarea Serviciului Redacţia „Discobolul” din cadrul Centrului în cadrul
Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba.
Mutarea a fost solicitată având în vedere obiectul de activitate al Centrului de Cultura “Augustin
Bena“ Alba care limitează dezvoltarea activităţilor serviciului, dar si având în vedere obiectul de
activitate al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, care potrivit Legii bibliotecilor nr. 334/2002,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, poate avea atribuţii de editare şi tipărire.
Urmare a acestei solicitări, prin adresa nr. 4822/III.24/12 martie 2018 s-a solicitat conducerii
Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, o propunere de structură organizatorică care să cuprindă şi
activităţile desfăşurate în prezent de Serviciul Redacţia “Discobolul”.
Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba, prin adresa nr. 463/14 martie 2018, înregistrată sub
nr. 5041/14 martie 2018 la registratura Consiliului Județean Alba a propus înfiinţarea Compartimentului
Redacţia „Discobolul”, compartiment ce va funcţiona cu un număr de trei posturi. Prin propunerea de
modificare a structurii organizatorice, numărul de posturi aprobat va creşte la 32. De asemenea prin
această propunere s-a solicitat şi transformarea unui post vacant de bibliotecar şi modificarea gradului
funcţiei de conducere de contabil şef.
Prin adresa nr. 5031/14 martie 2018, conducerea Centrului de Cultură “Augustin Bena“ Alba a
mai solicitat şi desfiinţarea/înfiinţarea/transformarea și/sau mutarea unor posturi vacante astfel încât să
se poată îndeplini misiunea centrului de a promova cultura şi arta naţională şi universală şi de a organiza
cursuri teoretice şi practice necesare formării continue în domeniul artelor şi meşteşugurilor, precum şi
modificarea gradului funcţiei de conducere de contabil şef.
Având în vedere modificările aduse structurilor organizatorice ale celor două instituţii publice de
cultură, se impune actualizarea regulamentelor de organizare şi funcţionare, structura şi conținutul
acestora fiind prevăzute în anexele la proiectul de hotărâre iniţiat.
În conformitate cu prevederile art. 91- (2), litera „c” din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, organigrama, statul de funcţii si
regulamentul de organizare al instituţiilor şi serviciilor publice judeţene din subordine se aprobă prin
hotărâre a consiliului judeţean, fapt pentru care am iniţiat, proiectul de hotărâre, înregistrat cu nr. 82 din
16 martie 2018.
PREŞEDINTE
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Biroul resurse umane
Nr. 5269/16.03.2018
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea mutării activităţii Serviciului Redacţia „Discobolul”
din cadrul Centrului de Cultură „Augustin Bena“ Alba
în cadrul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba
Prin Hotărârile Consiliului Judeţean Alba nr. 208/29 iunie 2017, nr. 6/25 ianuarie 2018 şi nr.
161/24 mai 2018 s-au aprobat Organigrama, Statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi
funcţionare ale Centrului de Cultura “Augustin Bena“ Alba.
Prin Hotărârile Consiliului Judeţean Alba nr. 218 din 29 iunie 2017 şi nr. 260 din 24 august
2018, s-au aprobat Organigrama, Statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale
Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba.
Conform art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Consiliul județean are “atribuţii privind
organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor şi
serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes
judeţean”, respectiv “aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean,
organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate,
precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi
regiilor autonome de interes judeţean”.
Potrivit art. 44 alin. 4 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, „Organigrama şi statul de funcţii ale bibliotecii se aprobã de cãtre autoritatea
sau instituţia finanţatoare, conform legii.”
Art. 6 alin. 1 din O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii
aşezămintelor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede: “Autorităţile administraţiei
publice în subordinea cărora funcţionează aşezămintele culturale, instituţii publice, aprobă pentru
acestea, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă:
a) regulamentele de organizare şi funcţionare proprii;
b) numărul de posturi;
c) statul de funcţii;
d) bugetul de venituri şi cheltuieli.”
Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba a solicitat, cu adresa nr. 463/14 martie 2018,
aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi
funcţionare. Prin proiectul de hotărâre s-au propus următoarele modificări:
I. Mutarea Redacţiei „Discobolul” din cadrul Centrului de Cultură “Augustin Bena“ Alba la
Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba cu următoarele posturi:
- secretar redacţie gradul I, studii superioare de lungă durată
- tehnoredactor, gradul II, studii superioare de lungă durată
- redactor gradul IA, studii superioare de lungă durată
II. Modificarea gradului funcţiei de conducere de contabil şef de la I la II.
Gradul funcţiilor de conducere se stabileşte având în vedere prevederile art. 19 alin. 1 din Legea
– cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare, care precizează faptul că „Salariul de bază pentru funcţiile de conducere se
stabileşte de către conducătorul instituţiei publice, în raport cu responsabilitatea, complexitatea şi
impactul deciziilor impuse de atribuţiile corespunzătoare activităţii desfăşurate”.
III. Transformarea unui post vacant de bibliotecar gradul I, studii superioare în bibliotecar
debutant, studii superioare.
Centrul de Cultură “Augustin Bena“ Alba a solicitat, prin adresa nr. 426/14 martie 2018,
aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi
funcţionare. Prin proiectul de hotărâre s-au propus următoarele modificări:

I. La Serviciul Şcoala de Arte şi Meşteşuguri „Augustin Bena”
- transformarea unui post vacant de instructor treapta I cu normă întreagă în post vacant de expert
gradul II cu normă întreagă
- transformarea unui post de instructor treapta II (clasa de ţesut – cusut tradiţional) în ½ post de
instructor treapta II (clasa de ţesut – cusut tradiţional post ocupat) şi ½ post instructor treapta II vacant
(clasa de canto – popular)
- transformarea unui post vacant de instructor treapta III cu normă întreagă în post vacant de
expert gradul I cu normă întreagă
II. La Compartimentul Promovare şi Valorificare a Produselor şi Serviciilor Cultural –
Artistice - desfiinţarea unui post vacant de referent gradul I cu normă întreagă
III. La Serviciul Ansamblul Folcloric „Augustin Bena” al Judeţului Alba
- înfiinţarea a două posturi vacante de artist instrumentist gradul IA cu normă întreagă
- înfiinţarea a două posturi vacante de solist vocal treapta I cu ½ normă
IV. La Serviciul Redacţia „Discobolul” Mutarea Serviciului Redacţia „Discobolul” din cadrul
Centrului de Cultură “Augustin Bena“ Alba la Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba şi
desfiinţarea posturlor din cadrul acestui serviciu – 5 posturi.
V. Transformarea postului de contabil șef gradul I în contabil șef gradul II.
Gradul funcţiilor de conducere se stabileşte având în vedere prevederile art. 19 alin. 1 din Legea
– cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare, care precizează faptul că „Salariul de bază pentru funcţiile de conducere se
stabileşte de către conducătorul instituţiei publice, în raport cu responsabilitatea, complexitatea şi
impactul deciziilor impuse de atribuţiile corespunzătoare activităţii desfăşurate”.
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul raport de
specialitate, propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea mutării activităţii
Serviciului Redacţia “Discobolul” din cadrul Centrului de Cultură “Augustin Bena“ Alba în cadrul
Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, înregistrat cu nr. 82/16 martie 2018.
Şef birou,
Suciu Horaţiu Zaharia

Întocmit,
Bălţat Ramona Rodica

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale
Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna ianuarie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării
Organigramei şi a Statului de funcţii ale Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia;
- raportul de specialitate nr. 5266 din 16 martie 2018 al Biroului resurse umane din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Alba;
- solicitarea nr. 133/12 ianuarie 2018 a Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia
înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 832/16 ianuarie 2018.
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. a și 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 13 alin. 2 din Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
- art. 19 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri public, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă modificarea art. 29 alin. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Alba
nr. 34/1 februarie 2018, după cum urmează:
„(2) Se aprobă un număr de 87 posturi pentru Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia”
Art. 2. Se aprobă modificarea Organigramei Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia,
urmând să aibă structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 3. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Muzeului Naţional al Unirii Alba
Iulia, urmând să aibă structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 4. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 317/19 octombrie 2017 şi anexa nr. 1 a
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 302/28 septembrie 2017 își încetează aplicabilitatea la
data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Alba și al Managerului Muzeului
Naţional al Unirii Alba Iulia va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 6. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Muzeului
Naţional al Unirii Alba Iulia, Administratorului public al Judeţului Alba, Direcţiei juridică şi
relaţii publice şi Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

Înregistrat cu nr. 83
Alba Iulia, 16 martie 2017

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Alba
nr. 83 din 16 martie 2018
ORGANIGRAMA MUZEULUI NAŢIONAL AL UNIRII ALBA IULIA
CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA
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Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 83/16.03.2018

STAT DE FUNCȚII
AL MUZEULUI NAȚIONAL AL UNIRII ALBA IULIA

Nr.
crt.

Denumirea funcţiei

Nivelul
studiilor

Nr.
posturi

CONDUCERE
1-2
Director general adjunct grad II
S
2
3
Contabil şef grad II
S
1
SECŢIA ARHEOLOGIE – CERCETARE
4
Şef secţie grad II
S
1
5
Cercetător ştiinţific I
S
1
6
Cercetător ştiinţific II
S
1
7-13
Arheolog gradul IA
S
7
14-15
Arheolog gradul I
S
2
16
Desenator artistic treapta IA
M
1
17
Fotograf treapta IA
M
1
*
CERCETARE ARHEOLOGICĂ PREVENTIVĂ
18
Arheolog gradul II
S
1*
SECŢIA ISTORIE – MUZEOLOGIE, BIBLIOTECĂ ŞI DOCUMENTARE
19
Şef secţie grad II
S
1
20-23
Muzeograf gradul IA
S
4
24-25
Muzeograf gradul I
S
2
26
Muzeograf gradul II
S
1
27
Conservator debutant
S
1
28-29
Bibliotecar gradul IA
S
2
30
Arhivist gradul IA
S
1
SECŢIA MUSEIKON
31
Şef secţie grad II
S
1
32-33
Muzeograf gradul IA
S
2
34
Conservator gradul II
S
1
35
Restaurator gradul IA
S
1
36
Restaurator gradul I
S
1
37
Muncitor calificat I
M
1
38-39
Supraveghetor muzeu
ŞG/M
2
CENTRUL NAŢIONAL DE CONSERVARE – RESTAURARE CARTE VECHE
40
Şef secţie grad II
S
1
41-45
Restaurator gradul IA
S
5
46
Restaurator gradul II
S
1
47-48
Restaurator treapta IA
M
2
49-50
Conservator gradul IA
S
2
51
Conservator gradul I
SSD
1
52
Chimist
S
1
SECŢIA RELAŢII PUBLICE ŞI MARKETING CULTURAL
53
Şef secţie grad II
S
1
54
Traducător gradul I
S
1
55
Sociolog principal
S
1
56
Informatician gradul I
SSD
1
57
Analist (programator) ajutor IA
M
1

58
59

Referent treapta I
M
1
Arheolog gradul IA
S
1
SUPRAVEGHERE ŞI GESTIUNE PATRIMONIU
60-66
Supraveghetor muzeu
ŞG/M
7
PAZĂ
67-71
Paznic
G/M
5
FINANCIAR - CONTABILITATE
72 -73
Economist gradul II
S
2
74
Casier
M
1
75
Funcţionar
M
1
76
Inspector de specialitate gradul II
S
1
77
Inspector de specialitate gradul III
S
1
78
Referent IA
M
1
ADMINISTRATIV, SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA MUNCII, P.S.I.
79
Administrator I
M
1
80
Şofer I
M
1
81
Muncitor calificat I (Electrician)
M
1
82
Muncitor calificat I (Lăcătuş)
M
1
83
Muncitor calificat II (Instalator )
Şc.prof.
1
84
Curier
ŞG
1
JURIDIC, RESURSE UMANE ȘI ACHIZIȚII PUBLICE
85
Consilier juridic gradul IA
S
1
86
Inspector de specialitate gradul II
S
1
AUDIT PUBLIC INTERN
87
Auditor gradul I
S
1
TOTAL
87
* Postul din cadrul compartimentului cercetare arheologică preventivă va fi ocupat pe
perioadă determinată (pe perioada derulării contractelor).
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDETEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei
şi a Statului de funcții ale Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 34/1 februarie 2018 au fost aprobate,
pentru funcţionarea Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, un număr de 86 de posturi. Prin
Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 317/19 octombrie 2017 a fost aprobat statul de funcții
al muzeului, iar prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 302/28 septembrie 2017 a fost
aprobată organigrama muzeului.
Prin adresa nr. 133/12 ianuarie 2018 înregistrată cu nr. 832/16 ianuarie 2018 la
registratura Consiliului Județean Alba, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia a solicitat
modificarea Organigramei şi a Statului de funcții ale Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia prin
înfiinţarea/desfiinţarea/transformarea şi/sau mutarea unor posturi vacante. Solicitarea de
modificare a organigramei şi a statului de funcţii are ca fundament organizarea unor activităţi şi
evenimente culturale ale Centenarului Marii Uniri de la 1918, precum şi asigurarea respectării
procedurilor prevăzute de Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările
ulterioare, în procesul de finalizare a renovării Sălii Unirii şi în procesul celorlalte achiziţii.
Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia va funcţiona cu un număr de 87 de posturi.
Totodată în conformitate cu prevederile art. 19 din Legea cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, potrivit căruia, salariul de bază pentru
funcţiile de conducere se stabileşte de către conducătorul instituţiei publice s-a propus
modificarea gradului funcţiilor de conducere de la gradul I la gradul II.
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
organigrama, statul de funcţii si regulamentul de organizare al instituţiilor şi serviciilor publice
judeţene din subordine se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, fapt pentru care am iniţiat,
proiectul de hotărâre, înregistrat cu nr. 83 din 16 martie 2018.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Birou resurse umane
Nr. 5266/16.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de
funcţii ale Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit. c din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
consiliul județean are “atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al
consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor
comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean” şi “aprobă regulamentul de organizare şi
funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi
funcţionare ale aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de
interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean”.
Art. 13 alin. 2 din Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, prevede: „Muzeele şi colecţiile aflate în proprietate
publică se înfiinţează şi se organizează în subordinea autorităţilor administraţiei publice
centrale sau locale, a altor autorităţi publice ori instituţii şi funcţionează potrivit regulamentelor
proprii de organizare şi funcţionare, aprobate de autorităţile sau instituţiile tutelare.”
Prin adresa nr. 133 din 12 ianuarie 2018 Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia solicită
modificarea organigramei şi a statului de funcţii, prin înfiinţarea/desfiinţarea/transformarea
şi/sau mutarea unor posturi, după cu urmează:
I.
Desfiinţări/înfiinţări de posturi vacante și mutări de posturi
La compartimentul Cercetare Arheologică Preventivă - Desființare trei posturi
vacante de arheolog gradul I; Desființare un post vacant de arheolog gradul II;
La Secţia Arheologie – Cercetare - Înființare două posturi vacante de arheolog gradul I;
La Secţia Istorie – Muzeologie, Bibliotecă şi Documentare – Înființare un post vacant
de muzeograf gradul I; Înființare un post vacant de muzeograf gradul II;
La Secţia Relaţii Publice şi Marketing Cultural - Mutare un post vacant de muzeograf
gradul I la Secţia Istorie – Muzeologie, Bibliotecă şi Documentare.
La Compartimentului Financiar – Contabilitate înfiinţarea unui post de inspector de
specialitate gradul III.
II.
Modificarea gradului funcţiilor de conducere de la I la II
Funcția propusă conform Legii cadru
Nr. crt. Funcția aprobată în statul de funcții
nr. 153/2017
1
Director general adjunct grad I
Director general adjunct grad II
2
Contabil şef grad I
Contabil şef grad II
3
Şef secţie arheologie-cercetare grad Şef secţie arheologie-cercetare grad II
I
4
Şef
secţie
istorie-muzeologie, Şef
secţie
istorie-muzeologie,
bibliotecă şi documentare grad I
bibliotecă şi documentare grad II
5
Şef secţie Museikon grad I
Şef secţie Museikon grad II
6
Şef centru naţional de conservare- Şef centru naţional de conservarerestaurare carte veche grad I
restaurare carte veche grad II
7
Şef secţie relaţii publice şi Şef secţie relaţii publice şi marketing
marketing cultural II
cultural II
Gradul funcţiilor de conducere se stabileşte având în vedere prevederile art. 19 alin. 1 din
Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare, care precizează faptul că „Salariul de bază pentru
funcţiile de conducere se stabileşte de către conducătorul instituţiei publice, în raport cu

responsabilitatea, complexitatea şi impactul deciziilor impuse de atribuţiile corespunzătoare
activităţii desfăşurate”.
Având în vedere faptul că prin art. 29 alin. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.
34/1 februarie 2018 s-a aprobat pentru funcţionarea muzeului un număr de 86 posturi, este
necesară şi modificarea acestui articol. Urmare a modificărilor propuse Muzeul Naţional al
Unirii Alba Iulia va funcţiona cu un număr de 87 de posturi.
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul
raport de specialitate, propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea modificării
Organigramei și a Statului de funcţii ale Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, înregistrat cu nr.
83/16 martie 2018.

Sef birou,
Suciu Horațiu Zaharia

Întocmit,
Bălţat Ramona

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PRESEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Statului de funcții
al Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia
Consiliul Judeţean Alba, convocat în ședința ordinară din luna martie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de
funcții al Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia;
- raportul de specialitate nr. 5226 din 16 martie 2018 al Biroului resurse umane din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Alba;
- solicitarea nr. 359 din 15 martie 2018 a Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia,
înregistrată cu nr. 5187 din 15 martie 2018 la registratura Consiliului Județean Alba.
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. a şi art. 91 alin. 2 lit. c din Legea nr.215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 19, art. 31 alin. 2, art. 31 alin. 4 şi art. 36 alin. 1 şi alin. 2 din Legea cadru nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 451 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de
promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și
completările ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin.1 lit. c din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcții al Teatrului de Păpuși „Prichindel”
Alba Iulia, urmând să aibă structura prevăzută în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2 Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 48 din 23 februarie 2017
își încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și al Managerului Teatrului de
Păpuși „Prichindel” Alba Iulia va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia,
Administratorului public al Judeţului Alba, Direcţiei juridică şi relații publice şi Biroului resurse
umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

Nr. 84
Alba Iulia, 16 martie 2018

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 84/16 martie 2018

STAT DE FUNCȚII
AL TEATRULUI DE PĂPUȘI „PRICHINDEL” ALBA IULIA

Nr.
crt.
1

Denumirea funcției
Contabil șef grad II

SERVICIUL ARTISTIC-SCENA
Șef serviciu artistic-scena grad II
2
COMPARTIMENTUL ARTISTIC
Actor teatru/ mânuitor păpuși – marionete gradul I
3-6
Actor teatru/ mânuitor păpuși – marionete gradul II
7-8
9-10 Actor teatru/ mânuitor păpuși – marionete debutant
COMPARTIMENTUL SCENA
Regizor scena (culise) gradul I
11
Operator lumini gradul IA *)
12
Maestru lumini treapta I
13
Maestru sunet treapta I
14
Muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole sau concerte
15-16
treapta I
COMPARTIMENTUL PRODUCŢIE, APROVIZIONARE,
ADMINISTRATIV
Muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole sau concerte
17 - 18
treapta I
Muncitor calificat I
19
Plasator sala
20
Referent I
21
COMPARTIMENT MARKETING CULTURAL
Secretar literar gradul IA
22
23-24 Impresar artistic gradul I
Referent de specialitate gradul III
25
COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABILITATE,
RESURSE UMANE, JURIDIC
Inspector de specialitate gradul I
26
Referent de specialitate gradul I
27
Consilier juridic gradul II
28
TOTAL
*

Nivelul
studiilor
S
S
S
S
S
S
S

M;G

Număr
posturi
1
1
1
8
4
2
2
6
1
1
1
1
2
5

M;G

2

M;G

1
1
1
4
1
2
1

M
S
S
S

3
S
S
S

1
1
1
28

În cazul în care persoanele, pentru care s-a primit aprobarea nominală de la Ministerul Culturii şi
Identităţii Naţionale pentru a ocupa funcţie corespunzătoare nivelului de studii superioare, nu mai
îndeplinesc criteriile stabilite prin Ordinul ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2883/2017,
Teatrul de Păpuşi „Prichindel Alba Iulia” va solicita, în acest sens, modificarea statului de funcţii. Funcţia
de bază este maestru lumini treapta I.
AVIZAT
PREŞEDINTE,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
ION DUMITREL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al
Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 48 din 23 februarie 2017 a fost aprobat
Statul de funcţii al Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia.
Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, cu adresa nr. 359 din 15 martie 2018
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 5187 din 15 martie 2018, a solicitat
modificarea statului de funcții prin schimbarea denumirii unor funcții, ca urmare a reîncadrării
personalului teatrului, începând cu luna iulie 2017, pe noile funcții prevăzute de Legea cadru nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prin modificarea gradului
funcţiilor de conducere de la I la II, precum şi prin transformarea unui post ca urmare a
promovării în grad profesional imediat superior, la sfârşitul perioadei de debut stabilită în
condiţiile legii.
Potrivit prevederilor art. 31 alin. 2 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, promovarea
personalului plătit din fonduri publice pe funcţii, grade sau trepte profesionale se face potrivit
prevederilor din statute sau alte acte normative specifice domeniului de activitate, aprobate prin
legi, hotărâri ale Guvernului.
Având în vedere expirarea perioadei de debutant pentru un actor teatru/mânuitor păpuşi –
marionete din cadrul Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, în conformitate cu prevederile
art. 41-451 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de
promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și
completările ulterioare, a fost organizat examenul de promovare din actor teatru/mânuitor păpuşi
– marionete debutant în actor teatru/mânuitor păpuşi – marionete gradul II. La art. 452 alin. 1
este prevăzut faptul că încadrarea în noua funcţie ca urmare a promovării examenului de
promovare se face începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc promovarea.
Potrivit prevederilor art. 31 alin. 4 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în
care nu există un post vacant, promovarea se va face prin transformarea postului din statul de
funcţii.
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
organigrama si statul de funcții ale instituțiilor și serviciilor publice județene din subordine se
aprobă prin hotărâre a consiliului județean, fapt pentru care am inițiat, proiectul de hotărâre,
înregistrat cu nr. 84 din 16 martie 2018.
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Biroul resurse umane
Nr. 5226/16.03.2018
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al
Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia
Conform art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Consiliul județean are
“atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean,
ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor
autonome de interes judeţean”, respectiv “aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a
consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare
ale aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean
şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean”.
Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia a solicitat, prin adresa nr. 359 din 15 martie
2018, aprobarea modificării Statului de funcţii. Prin proiectul de hotărâre s-au propus
următoarele modificări:
I. Reîncadrarea personalului pe noile funcţii prevăzute de Legea nr. 153/2017
Potrivit art. 36 alin. 1 și 2 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice „… reîncadrarea personalului salarizat potrivit prezentei legi se face
pe noile funcţii, grade/trepte profesionale, gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă şi
vechime în specialitate/vechime în învăţământ avute, cu stabilirea salariilor de bază, soldelor de
funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare şi indemnizaţiilor lunare potrivit art.
38 … în cazul în care funcţia deţinută nu se regăseşte în prezenta lege, reîncadrarea se face pe
una dintre funcţiile prevăzute în anexe”. Conform acestor prevederi conducerea teatrului a
reîncadrat personalul pe noile funcții prevăzute de Legea nr. 153/2017, începând cu luna iulie
2017, motiv pentru care se impune schimbarea denumirii unor funcții din statul de funcții, astfel:
a. La Compartimentul scenă:
Funcția aprobată în statul de funcții
Nr. crt.
conform Legii cadru nr. 284/2010
Operator lumini*) gradul I
1
2

Muncitor (mânuitor decor) I

Funcția propusă conform Legii cadru
nr. 153/2017
Operator lumini*) gradul IA
Muncitor din activitatea specifică
instituţiilor de spectacole sau concerte
treapta I

b. La Compartimentul producţie, aprovizionare, administrativ
Funcția aprobată în statul de funcții
Funcția propusă conform Legii cadru
Nr. crt.
conform Legii cadru nr. 284/2010
nr. 153/2017
Muncitor din activitatea specifică
Muncitor (tâmplar) I
instituţiilor de spectacole sau concerte
1
treapta I
Muncitor din activitatea specifică
Muncitor (croitor) I
instituţiilor de spectacole sau concerte
2
treapta I
Muncitor – I
Muncitor calificat I
3
c. La Compartimentul marketing cultural
Funcția aprobată în statul de funcții
Nr. crt.
conform Legii cadru nr. 284/2010
Secretar literar gradul I
1
Impresar artistic gradul II
2

Funcția propusă conform Legii cadru
nr. 153/2017
Secretar literar gradul IA
Impresar artistic gradul I

Funcţiile propuse se regăsesc în Anexa nr. III, Capitolul I, pct. I şi II şi în Anexa VIII
Capitolul II, litera C la Legea nr. 153/2017.
II. Modificarea gradului funcţiilor de conducere de la I la II.
Funcția propusă conform Legii cadru
Nr. crt. Funcția aprobată în statul de funcții
nr. 153/2017
Contabil şef grad I
Contabil şef grad II
1
Şef serviciu artistic scenă grad I
Şef serviciu artistic scenă grad II
2
Gradul funcţiilor de conducere se stabileşte având în vedere prevederile art. 19 alin. 1 din
Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare, care precizează faptul că „Salariul de bază pentru
funcţiile de conducere se stabileşte de către conducătorul instituţiei publice, în raport cu
responsabilitatea, complexitatea şi impactul deciziilor impuse de atribuţiile corespunzătoare
activităţii desfăşurate”.
III. Transformarea postului contractual de actor teatru/mânuitor păpuşi –
marionete debutant în actor teatru/mânuitor păpuşi –marionete gradul II.
Art. 45^1 alin. 1 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
286/2011 cu modificările și completările ulterioare, prevede: „Persoanele încadrate în funcţii
contractuale de debutant vor fi promovate, prin examen, la sfârşitul perioadei de debut stabilite
în condiţiile legii, în funcţia, gradul sau treapta profesională imediat superioară, în baza unui
referat de evaluare întocmit, cu respectarea prevederilor art. 41 alin. 9, de şeful ierarhic şi
aprobat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.”
Art. 31 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările şi completările ulterioare, precizează faptul că: „În situaţia în care nu
există un post vacant, promovarea personalului plătit din fonduri publice în funcţii, grade sau
trepte profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acesta este
încadrat într-unul de nivel imediat superior.”
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul
raport de specialitate, propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea modificării
Statului de funcţii al Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, înregistrat cu nr. 84 din 16
martie 2018.
Şef birou,
Suciu Horaţiu Zaharia

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREȘEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al Judeţului
Alba, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi
bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii, pe anul 2017
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna martie 2018;
Luând in dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie
ale bugetului local al Judeţului Alba, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe
nerambursabile şi bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii, pe anul 2017;
- raportul de specialitate nr. 5304 din 19 martie 2018 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
Având în vedere prevederile :
- art. 91 alin. 3 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 57 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările
si completările ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
H O T Ă RÂ R E
Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al Judeţului Alba, pe anul 2017,
conform anexei nr. 1- parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Se aprobă contul de execuţie al bugetului creditelor interne, pe anul 2017,
conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 3. Se aprobă contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe
anul 2017, conform anexei nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 4. Se aprobă contul de execuţie al bugetelor instituţiilor publice si activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2017, conform anexei nr. 4 - parte
integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 5. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Județului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei
dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 85
Alba Iulia, 19 martie 2018

AVIZAT,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 85/19 martie 2018

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI LOCAL AL JUDEŢULUI ALBA
PE ANUL 2017

Prevederi
Prevederi
iniţiale
definitive
0001 02 VENITURI TOTAL:
234.500.210 273.310.330
Venituri curente (I+II)
159.978.000 180.055.000
I. Venituri fiscale (1+2):
157.925.000 177.923.620
1. Impozit pe venit, profit și câștiguri din 67.200.000 68.341.000
capital de la persoane fizice, din care :
a) cote și sume defalcate din impozitul pe venit
67.200.000 68.341.000
2. Impozite și taxe pe bunuri și servicii
90.725.000 109.582.620
a) sume defalcate din TVA
88.925.000 107.839.000
b) taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea
1.800.000
1.743.620
utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de
activități
II. Venituri nefiscale (1+2):
2.053.000
2.131.380
1. Venituri din proprietate
460.000
481.380
2. Vânzări de bunuri și servicii
1.593.000
1.650.000
Venituri din capital:
0
0
1. Venituri din valorificarea unor bunuri
0
0
Subvenții :
66.887.960 73.104.430
Subvenții de la bugetul de stat
66.887.960 73.104.430
Sume primite de la UE/alți donatori în
0
0
contul plăților efectuate și prefinanțări
Sume primite de la UE/alți donatori în
7.634.250 20.150.900
contul plățior efectuate și prefinanțări
aferente cadrului financiar 2014-2020
50.02 CHELTUIELI TOTAL :
259.471.980 303.386.830
51.02 Autorități publice și acțiuni externe:
30.307.960 32.572.460
Autorități executive
30.307.960 32.572.460
54.02 Alte servicii publice generale:
2.785.000
3.686.000
Servicii publice comunitare de evidență a
persoanelor
1.276.000
1.376.000
Alte servicii publice generale
1.509.000
2.310.000
55.02 Tranzacții privind datoria publică și
împrumuturi
4.200.000
4.061.050
60.02 Apărare:
508.000
508.000
Apărare națională
508.000
508.000
61.02 Ordine publică și siguranță națională
620.000
437.000
Protecția civilă și protecția contra incendiilor
620.000
437.000
65.02 Învățământ :
19.292.700 21.574.700
Învățământ primar
7.606.000
8.843.000
Învățământ special
11.646.700 12.721.700
Alte cheltuieli în domeniul învățământului
40.000
10.000
66.02 Sănătate :
8.928.000 17.599.000
Spitale generale
8.928.000 17.599.000
DENUMIRE INDICATORI

lei
Execuţie la
31.12.2017
310.321.778
181.472.896
179.467.257
72.006.738
72.006.738
107.460.519
105.459.323
2.001.196

2.005.639
271.817
1.733.822
227
227
81.308.475
81.308.475
-852.661
48.392.841

223.110.004
16.611.097
16.611.097
3.144.718
1.234.578
1.910.140
1.375.941
265.797
265.797
296.038
296.038
17.580.596
5.562.554
12.008.042
10.000
6.185.868
6.185.868

67.02 Cultură, recreere și religie:
36.207.700 40.776.920
Biblioteci publice comunale, orășenești,
1.993.000
1.993.000
municipale
Muzee
3.695.000
4.308.950
Instituții publice de spectacole și concerte
3.154.000
3.154.000
Consolidarea și restaurarea monumentelor
3.000.000
4.000.000
istorice
Servicii recreative și sportive
500.000
3.000.000
Servicii religioase
17.524.700 17.524.700
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și
religiei
6.341.000
6.796.270
68.02 Asigurări și asistență socială:
117.891.000 137.026.000
Asistență socială în caz de invaliditate
0 106.865.000
Asistență socială pentru familie și copii
117.891.000 30.161.000
70.02 Servicii și dezvoltare publică, locuințe,
mediu și ape
1.000.000
1.000.000
Alte servicii în domeniile locuințelor,
serviciilor și dezvoltării comunale
1.000.000
1.000.000
74.02 Protecția mediului:
20.708.300 22.458.300
Reducerea și controlul poluării
231.000
231.000
Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor
20.477.300 22.227.300
80.02 Acțiuni generale economice
135.000
135.000
Programe de dezvoltare regională și socială
135.000
135.000
84.02 Transporturi
16.188.320 21.121.970
Drumuri și poduri
16.181.320 21.114.970
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor
7.000
7.000
87.02 Alte acțiuni economice
700.000
430.430
Turism
600.000
290.430
Alte acțiuni economice
100.000
140.000
98.02 Excedent

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

36.309.404
1.864.524
3.663.629
1.957.664
4.000.000
1.961.152
17.352.288
5.510.147
114.965.281
92.052.013
22.913.268
0
0
13.766.743
15.493
13.751.250
127.915
127.915
12.215.451
12.210.476
4.975
265.155
126.062
139.093
87.211.774

AVIZAT,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 85/19 martie 2018

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI
CREDITELOR INTERNE PE ANUL 2017

lei
DENUMIRE INDICATORI
50.07 CREDITE INTERNE :
74.07 Protecţia mediului
Salubritate și gestiunea deșeurilor
Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Prevederi
iniţiale
661.840
661.840
661.840
661.840

Execuţie la
31.12.2017

Prevederi
definitive
0
0
0
0

AVIZAT,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

0
0
0
0

Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 85/19 martie 2018

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE
NERAMBURSABILE PE ANUL 2017

DENUMIRE INDICATORI
0001 08 VENITURI TOTAL:
Venituri curente
Venituri nefiscale
Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile
Subvenţii
Subvenţii de la bugetul de stat
Sume primite de la UE/alţi donatori în contul
plăţilor efectuate și prefinanțări
50.08 CHELTUIELI TOTAL :
67.08 Cultură, recreere și religie:
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei
70.08 Locuințe, servicii și dezvoltare publică
Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și
dezvoltării comunale

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Prevederi
iniţiale
4.432.420
689.300
689.300
689.300
561.470
561.470

Prevederi
definitive
5.562.420
1.819.300
1.819.300
1.819.300
561.470
561.470

lei
Execuţie la
31.12.2017
3.641.418
1.294.802
1.294.802
1.294.802
351.993
351.993

3.181.650

3.181.650

1.994.623

4.432.420
4.373.420
4.373.420
59.000

5.562.420
5.503.420
5.503.420
59.000

3.641.418
3.641.409
3.641.409
9

59.000

59.000

9

AVIZAT,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
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Anexa nr. 4 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 85/19 martie 2018
CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI
ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII PE
ANUL 2017

Prevederi
iniţiale
160.446.800
109.122.040
109.122.040
100.000
108.792.040
0
0
230.000
8.400
8.400
109.470

Prevederi
definitive
178.836.850
113.945.700
113.945.700
163.000
113.423.730
4.000
124.470
230.500
37.750
37.750
109.470

lei
Execuţie la
31.12.2017
155.765.109
104.708.136
104.708.136
141.541
104.238.465
4.419
93.211
230.500
37.968
37.968
0

109.470

109.470

0

Subvenţii :
Subvenţii de la alte administraţii
Sume primite de la UE/alţi donatori în contul
plăţilor efectuate și prefinanțări

51.206.890
51.206.890
0

64.743.930
64.743.930
0

51.027.691
51.027.691
-8.686

50.10 CHELTUIELI TOTAL :
51.10 Autorități publice și acțiuni externe :
Autorități executive
54.10 Alte servicii publice generale :
Servicii publice comunitare de evidență persoanelor

160.446.800
0
0

178.836.850
0
0

154.806.893
-11.739
-11.739

1.336.600
1.336.600

1.436.600
1.436.600

1.257.585
1.257.585

96.000
145.216.730
145.216.730
12.617.470
4.956.800
3.215.670

96.000
162.338.360
162.338.360
13.625.890
5.687.220
3.274.170

53.613
141.174.003
141.174.003
11.164.912
4.740.649
2.090.516

DENUMIRE INDICATORI
0001 10 VENITURI TOTAL :
Venituri curente
Venituri nefiscale (1+2+3+4+5) :
1. Venituri din proprietate
2. Venituri din prestări servicii și alte activități
3. Amenzi, penalități și confiscări
4. Diverse venituri
5. Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile
Venituri din capital
Venituri din valorificarea unor bunuri
Încasări din rambursarea împrumuturilor
acordate
Sume utilizate din excedentul anului precedent
pentru efectuarea de cheltuieli

55.10 Tranzacţii privind datoria publică şi
împrumuturi
66.10 Sănătate :
Spitale generale
67.10 Cultură, recreere şi religie :
Muzee
Instituții publice de spectacole și concerte
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei

4.445.000

4.664.500

4.333.747

87.10 Alte acţiuni economice

1.180.000

1.340.000

Alte acțiuni economice

1.180.000

1.340.000

1.168.519
1.168.519

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL
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SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREȘEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale
bugetului local al Judeţului Alba, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor
externe nerambursabile şi bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2017
Aprobarea conturilor de execuţie a bugetului propriu al Judeţului Alba, a bugetului
creditelor interne, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetului instituţiilor
publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2017, este
atribuţie ce revine consiliului judeţean, în calitate de autoritate deliberativă, în conformitate cu
prevederile art. 91 alin. 3 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 57 alin. 1 din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
Bilanţul centralizat al UAT Judeţul Alba şi conturile de execuţie aferente bugetelor pe
anul 2017 au fost elaborate pe baza datelor definitive din contabilitatea aparatului de specialitate,
precum şi din cea a unităţilor aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Alba, în conformitate cu
prevederile legale, prezentând gradul de realizare al activităţilor, acţiunilor, proiectelor şi
programelor aprobate de autoritatea deliberativă în structura bugetului de venituri şi cheltuieli pe
anul 2017.
La sfârșitul anului 2017, bugetul general al Județului Alba trebuie să îndeplinească
următoarea condiție: suma veniturilor încasate, a tragerilor din împrumuturile contractate și a
sumelor utilizate din excedentul bugetar, să fie mai mare decât suma plăților efectuate, pe de o
parte și a plăților restante, pe de altă parte.
Conturile anuale de execuție a bugetelor ce formează bugetul general al Județului Alba,
se prezintă spre aprobare în următoarea structură:
a) La venituri :
- prevederi bugetare iniţiale;
- prevederi bugetare definitive;
- încasări realizate;
b) La cheltuieli
- credite bugetare iniţiale;
- credite bugetare definitive;
- plăţi efectuate.
Principalii indicatori de sinteză privind gradul de realizare al veniturilor pe anul 2017 în
ceea ce privește bugetul local, se prezintă astfel:
 gradul de încasare a veniturilor: 113,54%
 gradul de realizare a veniturilor proprii: 105,26%
 gradul de finanţare din venituri proprii: 24,50%
În ceea ce privește bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial
din venituri proprii pe anul 2017, gradul de încasare al veniturilor este de 87,10%.
Având în vedere cele prezentate am iniţiat proiectul de hotărâre privind aprobarea
conturilor de execuţie ale bugetului local al Judeţului Alba, bugetului creditelor interne,
bugetului fondurilor externe nerambursabile şi bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2017, înregistrat cu nr. 85 din data de
19 martie 2018.
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Nr. 5304/19 martie 2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale
bugetului local al Judeţului Alba, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor
externe nerambursabile şi bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2017
Conform prevederilor legale, trimestrial şi anual au fost întocmite situaţiile financiare
asupra execuţiei bugetare pe anul 2017 care au fost depuse la Administrația Județeana a
Finanţelor Publice Alba spre verificare şi ulterior incluse în situaţiile centralizate pe total judeţ
Alba. Situațiile financiare anuale întocmite la 31 decembrie 2017 au fost elaborate în
concordanţă cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1177 din 26 ianuarie 2018 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situațiilor financiare ale
instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în
domeniul contabilității, iar închiderea exercițiului bugetar s-a efectuat în conformitate cu Ordinul
ministrului finanțelor publice nr. 3244 din 19 decembrie 2017 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2017 cu modificările ulterioare.
În această acţiune s-a colaborat şi conlucrat cu:
a) Administrația Județeana a Finanţelor Publice Alba şi Trezoreria Alba Iulia ;
b) Ordonatorii terţiari de credite, finanţaţi prin Consiliul judeţean Alba, neexistând
disfuncţionalităţi de natură financiar - contabilă.
În conformitate cu dispozițiile art.57-(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorul principal de credite – preşedintele
Consiliului judeţean - întocmeşte şi prezintă spre aprobare Consiliului judeţean, până la data de
31 mai a anului următor, conturile anuale de execuţie ale bugetelor judeţului pe anul anterior, în
structura stabilită prin lege şi anume :
a) La venituri :
- prevederi bugetare iniţiale;
- prevederi bugetare definitive;
- încasări realizate;
b) La cheltuieli
- credite bugetare iniţiale;
- credite bugetare definitive;
- plăţi efectuate.
În conturile de execuţie ale bugetului local al Judeţului Alba, bugetului creditelor
interne, bugetulului fondurilor externe nerambursabile şi bugetelor instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2017, se reflectă încasările şi
plăţile efectuate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
În sinteză, datele aferente conturilor de execuţie ale bugetelor Judeţului Alba pe anul
2017, se prezintă astfel :
I. Contul de execuţie al bugetului local pe anul 2017:
a) La venituri
Prevederi bugetare iniţiale
234.500.210 lei
Prevederi bugetare definitive
273.310.330 lei
Încasări realizate
310.321.778 lei
b) La cheltuieli:
Credite bugetare iniţiale
Credite bugetare definitive
Plăţi efectuate

259.471.980 lei
303.386.830 lei
223.110.004 lei

A) Evoluţia veniturilor
Situaţia sintetică privind veniturile realizate se prezintă astfel:
Nr.
crt.

TOTAL,
Din care:
1. Venituri proprii

310.321.778

Greutatea
specifică
(%)
100,0

76.013.800

24,50

2. Sume defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat
3. Subvenţii de la bugetul de stat

105.459.323

33,98

81.308.475

26,20

4. Sume primite de la UE/alţi donatori in
contul plăţilor efectuate și prefinanțări

47.540.180

15,32

Specificaţie

Realizări 2017
(lei )

Susţinerea financiară a bugetului judeţului Alba s-a asigurat astfel:
a) Sume defalcate din unele venituri
ale bugetului de stat, din care :
105.459.323 lei
- sume defalcate din T.V.A. pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor
73.766.323 lei
- sume defalcate din T.V.A pentru drumuri
6.650.000 lei
- sume defalcate din T.V.A. pentru
echilibrarea bugetelor locale
25.043.000 lei
b) Subvenţii primite de la alte nivele ale
administraţiei publice
81.308.475 lei
c) Sume primite de la UE/alți donatori în contul
plăților efectuate și prefinanțări
47.540.180 lei
B) Evoluţia cheltuielilor
Evoluţia cheltuielilor raportată la veniturile încasate a consemnat un nivel de 71,90%
bazată pe urmărirea îndeaproape a execuţiei de casă a bugetului local al judeţului Alba pe anul
2017.
Creditele bugetare aprobate au fost utilizate pentru finanțarea activităților, acțiunilor şi
programelor aflate în competenţa Consiliului Județean Alba, gestionate direct sau prin instituțiile
subordonate şi anume: asigurări şi asistenţă socială (DGASPC Alba), învățământ special, acțiuni
privind învățământul primar (produse lactate şi de panificație), acțiuni culturale (prin instituțiile
de cultură subordonate), culte religioase şi structuri asociative, întreținerea drumurilor şi
podurilor județene, finanțarea cheltuielilor de funcționare a Serviciului Public „SalvamontSalvaspeo” Alba, a Centrului Militar Județean, Inspectoratul pentru Situații de Urgenţă Alba,
finanțarea obiectivelor de investiții, precum şi finanțarea activităților autorităţii publice județene.
Sinteza cheltuielilor pe activităţi şi ponderea în total cheltuieli, potrivit clasificației
bugetare, se prezintă astfel:
Greutatea
Nr.
Realizări
Specificaţie
specifică
crt.
2017 (lei)
(%)
0
A
1
2
TOTAL, din care:
223.110.004
100,00
1. Cap. 51.02 Autorităţi publice, din care:
16.611.097
7,45
- cheltuieli de personal
9.671.544
- bunuri şi servicii
4.722.547
- alte transferuri
1.429.186
- cheltuieli de capital
820.080
-plăți efectuate în anii precedenți recuperate în
anul curent
-32.260
2. Cap. 54.02 Alte servicii publice generale, din care:
3.144.718
1,41
- cheltuieli de personal
738.550

3

4.

5

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

- bunuri şi servicii
- transferuri între unităţi ale administraţiei publice
- cheltuieli de capital
-plăți efectuate în anii precedenți recuperate în
anul curent
Cap. 55.02 Tranzacţii privind datoria publică şi
împrumuturi.
- bunuri şi servicii (comisioane)
- dobânzi
Cap. 60.02 Apărare
- bunuri şi servicii
- cheltuieli de capital
Cap. 61.02 Ordine publică şi siguranţa naţională.
- bunuri si servicii
Cap. 65.02 Învăţământ,
din care:
- cheltuieli de personal
- bunuri şi servicii
- transferuri între unităţi ale administraţiei publice
- alte transferuri
- asistenţă socială
-plăți efectuate în anii precedenți recuperate în
anul curent
Cap. 66.02 Sănătate, din care:
- transferuri între unităţi ale administraţiei publice
( acţiuni de sănătate)
Cap. 67.02 Cultura, recreere şi religie, din care:
- cheltuieli de personal
- bunuri şi servicii
- transferuri între unităţi ale administraţiei publice
- alte transferuri(transferuri curente interne)
- alte cheltuieli (culte, neclericali)
- cheltuieli de capital
-plăți efectuate în anii precedenți recuperate în
anul curent
Cap. 68.02 Asigurări şi asistenţă socială, din care:
- cheltuieli de personal
- bunuri şi servicii
- asistenţă socială
- cheltuieli de capital
Cap. 70.02 Locuinţe, servicii de dezvoltare publică,
din care:
- alte transferuri
- cheltuieli de capital
Cap.74.02 Protecţia Mediului
- bunuri şi servicii
-proiecte cu finantare din fonduri externe
nerambursabile cadrului financiar 2014-2020
- cheltuieli de capital
Cap. 80.02 Acţiuni generale economice şi de
muncă, din care :
- alte transferuri
Cap. 84.02 Transporturi, din care:

764.209
1.234.578
417.381
-10.000
1.375.941
79.507
1.296.434
265.797
259.252
6.545
296.038
296.038

0,62

17.580.596
5.868.273
535.653
5.616.004
10.000
5.562.554
-11.888

7,88

6.185.868

2,77

6.185.868
36.309.404
1.291.120
1.472.083
9.832.194

0,12

0,13

16,27

5.961.152
17.352.297
401.807
-1.249
114.965.281
29.009.251
22.391.735
62.949.080
615.215
0

51,53

0

0
0
13.766.743
391.049

6,17

13.355.151
20.543
127.915
127.915
12.215.451

0,06
5,47

14.

- bunuri şi servicii
-proiecte cu finantare din fonduri externe
nerambursabile cadrului financiar 2014-2020
- cheltuieli de capital
- rambursări de credite
Cap. 87.02 Alte acţiuni economice
- bunuri şi servicii
- transferuri între unităţi ale administraţiei publice

7.125.112
1.636
111.264
4.977.439
265.155
126.062
139.093

0,12

Alte consideraţiuni:
În cursul anului 2017, Consiliul Judeţean Alba a procedat la modificarea, completarea,
actualizarea şi rectificarea bugetului propriu al judeţului Alba, în funcţie de :
- atribuţiile şi sarcinile stabilite prin legi, ordonanţe, ordonanţe de urgenţă, etc.
- rectificări ale bugetului de stat;
- acţiunile şi priorităţile stabilite de Consiliul judeţean;
- propunerile ordonatorilor terţiari de credite.
II. Contul de execuție al bugetului creditelor interne, pe anul 2017:
a) La cheltuieli:
Credite bugetare iniţiale
661.840 lei
Credite bugetare definitive
0 lei
Plăti efectuate
0 lei
III. Contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul
2017:
a) La venituri
Prevederi bugetare iniţiale
4.432.420 lei
Prevederi bugetare definitive
5.562.420 lei
Încasări realizate
3.641.418 lei
b) La cheltuieli:
Credite bugetare iniţiale
4.432.420 lei
Credite bugetare definitive
5.562.420 lei
Plăti efectuate
3.641.418 lei
IV. Contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2017:
a) La venituri
Prevederi bugetare iniţiale
160.446.800 lei
Prevederi bugetare definitive
178.836.850 lei
Încasări realizate
155.765.109 lei
b) La cheltuieli:
Credite bugetare iniţiale
160.446.800 lei
Credite bugetare definitive
178.836.850 lei
Plăti efectuate
154.806.893 lei
Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete
prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 85 din data de 19 martie 2018.
Director executiv,
Marian Aitai

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea modificării traseului și lungimii
drumului județean DJ 107 U: DJ 107 A - Băcăinţi - Ceru Băcăinţi - Dumbrăviţa - Cucuta Bolovăneşti - Valea Mare - Bulbuc (DC 60)

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna martie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea modificării
traseului și lungimii drumului județean DJ 107U: DJ 107 A - Băcăinţi - Ceru Băcăinţi Dumbrăviţa - Cucuta - Bolovăneşti - Valea Mare - Bulbuc (DC 60);
- raportul de specialitate nr. 5436 din 20 martie 2018 al Direcţiei gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
- adresa nr. 348/13 martie 2017 a Consiliului Local al Comunei Ceru Băcăinți,
înregistrată la registratura Consiliul Județean Alba cu nr. 5090/14 martie 2017
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local Ceru Băcăinți nr.
10/2018 privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru aprobarea
încadrării unui tronson din drumului județean DJ 107U din categoria funcțională de drum de
interes județean în categoria funcțională de drum de interes local – drum comunal și aprobarea
transmiterii acestuia din domeniul public al Județului Alba și din administrarea Consiliului
Județean Alba în domeniul public al comunei Ceru Băcăinți și administrarea Consiliului Local
Ceru Băcăinți.
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 9 alin. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 7, art. 8 și art. 12 alin. 2 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Alba, precum și al
municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Alba, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă declasarea tronsonului din drumul județean DJ 107U: DJ 107 A Băcăinţi - Ceru Băcăinţi - Dumbrăviţa - Cucuta - Bolovăneşti - Valea Mare - Bulbuc (DC 60),
situat administrativ în comuna Ceru Băcăinți, județul Alba, în lungime de 4,00 km, din categoria
funcţională de drum de interes județean în drum de interes local – drum comunal, cu indicativul
DC 61, și transmiterea acestuia din domeniul public al Județului Alba și din administrarea
Consiliului Județean Alba în domeniul public al Comunei Ceru Băcăinți și în administrarea
Consiliului Local Ceru Băcăinți, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Se aprobă modificarea traseului și lungimii drumul județean DJ 107U: DJ 107 A Băcăinţi - Ceru Băcăinţi - Dumbrăviţa - Cucuta - Bolovăneşti - Valea Mare - Bulbuc (DC 60),
traseul devenind DJ 107U: Băcăinţi (DJ 107 A) - Ceru Băcăinţi (DC 61), în lungime de 7,00 km,

conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 3. Poziția cu nr. crt. 57 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al
Județului Alba se va modifica conform anexei nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 4. Direcția dezvoltare si bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba va opera modificările corespunzătoare în evidenţa contabilă a UAT Județul Alba.
Art. 5. Predarea-preluarea bunului imobil, menţionat în anexa nr. 1, se face pe bază de
protocol încheiat între cele două unități administrativ teritoriale.
Art. 6. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului și
Direcția dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 7. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean, Consiliului local al
comunei Ceru Băcăinți, Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului şi
Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 87
Alba Iulia, 20 martie 2017

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 87/20 martie 2018

Datele de identificare ale drumului județean
DJ 107 U: DJ 107 A - Băcăinţi - Ceru Băcăinţi - Dumbrăviţa - Cucuta - Bolovăneşti
- Valea Mare - Bulbuc (DC 60)

Indicativ
DJ 107 U: DJ
107A Băcăinţi - Ceru
Băcăinţi Dumbrăviţa Cucuta Bolovăneşti Valea Mare Bulbuc
(DC 60)

Situaţia actuală
Poziţie kilometrică
Denumire
a
Origine Destinaţie
drumului

Drum
judeţean

DJ 107A
0+000

Ceru
Băcăinți
DC 60
13+280

Lungim
e
km

Indicativ propus

Situaţia propusă
Poziţie kilometrică
Denumire
a
Origine
Destinație
drumului

Lungim
e
km

DJ 107 U:
Băcăinţi (DJ
107A) - Ceru
Băcăinţi -

Drum
județean

Băcăinți (DJ
107A) 0+000

Ceru
Băcăinți
7+000

7,000

DC 61

Drum
comunal

Ceru Băcăinți
7+000

Valea Mare
11+000

4,000

-

Proprietăţi
private

Valea Mare
11+000

Intersecție
DC 60
13+280

2,800

13,280

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

Secretar:
Vasile BUMBU

Membri:
Voichița Maria COMAN
Marian Florin AITAI
Ioan BODEA
Liliana NEGRUȚ

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 87/20 martie 2018

Datele de identificare ale drumului județean
DJ 107 U: Băcăinţi (DJ 107 A) - Ceru Băcăinţi (DC 61)

Denumirea
drumului
DJ 107 U

Poziţia kilometrică
Traseul drumului
DJ 107 U: Băcăinţi (DJ 107 A) - Ceru
Băcăinţi (DC 61)

Origine

Destinaţie

Lungimea
reală
-km-

0+000

7+000

7,000

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

Secretar:
Vasile BUMBU

Membri:
Voichița Maria COMAN
Marian Florin AITAI
Ioan BODEA
Liliana NEGRUȚ

Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 87/20 martie 2018

Datele de identificare ale ale bunului imobil,
drum județean DJ 107 U: Băcăinţi (DJ 107 A) - Ceru Băcăinți (DC 61)
care se cuprinde la poziția cu nr. crt. 57
din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba

Secţiunea I
Bunuri imobile
Nr.
crt.

Codul de
Clasificare

0

1

57

1.3.7.2.

Denumirea
Bunului
2
DJ 107 U:
Băcăinţi (DJ
107 A) - Ceru
Băcăinți (DC
61)

Anul
dobândirii Valoarea de
Situaţia
Elementele de
sau, după
inventar
juridică
identificare
caz, al dării
-lei actuală
în folosinţă
3
4
5
6
- Poz. km: 0+000 2000
823.785,41 Domeniul
7+000
public al
- Lungimea:
judeţului Alba
11,750 km

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

Secretar:
Vasile BUMBU

Membri:
Voichița Maria COMAN
Marian Florin AITAI
Ioan BODEA
Liliana NEGRUȚ

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea modificării traseului și lungimii
drumului județean DJ 107 U: DJ 107 A - Băcăinţi - Ceru Băcăinţi - Dumbrăviţa - Cucuta Bolovăneşti - Valea Mare - Bulbuc (DC 60)
Conform Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba,
drumul județean DJ 107 U: DJ 107 A - Băcăinţi - Ceru Băcăinţi - Dumbrăviţa - Cucuta Bolovăneşti - Valea Mare - Bulbuc (DC 60) se află cuprins în domeniul public al Județului Alba,
la poziție cu nr. crt. 57, având lungimea de 13,280 km.
Drumul Județean DJ 107U asigură legătura localităţilor componente ale comunei Ceru
Băcăinţi cu DJ 107A. 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. 10/2018 Consiliul Local al comunei Ceru Băcăinți solicită Consiliului
Judeţean Alba declasarea unui tronson din drumului județean DJ 107 U: DJ 107 A - Băcăinţi Ceru Băcăinţi - Dumbrăviţa - Cucuta - Bolovăneşti - Valea Mare - Bulbuc (DC 60), în lungime
de 4 km, 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 Ceru Băcăinți și în
administrarea Consiliului Local Ceru Băcăinți.
Consiliul Local Ceru Băcăinți prin adresa nr. 348/13.03.2018, înregistrată la Consiliul
Județean Alba menționează faptul că tronsonul cuprins între km 11+000 la km 13+280 nu poate
fi declasat în drum de interes local întrucât acest tronson se suprapune cu blocuri fizice
proprietate privată.
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. 87 din 20 martie 2018.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 5436/20.03.2018
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea modificării traseului și lungimii
drumului județean DJ 107 U: DJ 107 A - Băcăinţi - Ceru Băcăinţi - Dumbrăviţa - Cucuta Bolovăneşti - Valea Mare - Bulbuc (DC 60)
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 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.
În anul 1997 Administrația Națională a Drumurilor, prin adresa înregistrată la registratura
Consiliului Județean Alba cu nr. 3022/3 iulie 1997, ne comunică elaborarea unui Studiu privind
sistematizarea reţelei de drumuri publice din România, ca urmare a faptului că din anul 1984 o
asemenea lucrare nu a mai fost făcută. Necesitatea studiului se justifica prin faptul că în toţi ani
care au trecut s-au produs mutaţii importante în sectorul rutier, de la apariţia unor acte normative
privind clasarea, declasarea sau desfiinţarea unor drumuri publice până la crearea unor noi centre
polarizatoare de trafic, schimbări de fluxuri de circulaţie, apariţia noilor strategii în amenajarea
teritoriului, creşterea însemnată a traficului, starea tehnică a drumurilor.
La nivel naţional, în urma licitaţiei organizată de Administraţia Naţională a Drumurilor sa încheiat contract pentru întocmirea Studiului privind sistematizarea reţelei de drumuri publice
din România cu Asociaţia Profesională de Drumuri şi Poduri Bucureşti, în calitate de proiectant.
Astfel în data de 6 august 1997, între Consiliul Județean Alba și Asociația profesională
de drumuri și poduri București se încheie contractual nr. 3575/6 august 1997 pentru întocmirea
Studiului privind sistematizarea rețelei de drumuri publice din România, județul Alba.
Prin Decizia nr. 35/20 mai 1998 a Delegației permanente se aprobă programul de clasări
și declasări drumuri județene și comunale de pe raza județului Alba, program ce va fi comunicat
Asociației profesionale de drumuri și poduri București prin adresa nr. 3032/2 iulie 1998.
Printre drumurile propuse a se clasa în drum judeţean se află şi DJ 107 U: DJ 107 A Băcăinţi - Ceru Băcăinţi - Dumbrăviţa - Cucuta - Bolovăneşti - Valea Mare - Bulbuc (DC 60),
drum ce asigură legătura între DJ 107A și DC 60. Lungimea totală a drumului este de 13,280
km. Acesta provine din drum comunal (DC 61 - 13,280 km, conform anexei nr. 3 la Decizia nr.
82/1992 a Delegației permanente a Consiliului Județean Alba) şi drum neclasat.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 8/31 ianuarie 2000 se însușeşte Studiul de
sistematizare a rețelei de drumuri locale din judeţul Alba, întocmit de Asociaţia Profesională de
Drumuri şi Poduri Bucureşti, înregistrat la Consiliul Judeţean Alba cu nr. 121/10 ianuarie 2000,
studiu ce a stat la baza promovării H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii
funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice.
Prin 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, drumul județean DJ 107 U: DJ 107 A - Băcăinţi - Ceru Băcăinţi - Dumbrăviţa Cucuta - Bolovăneşti - Valea Mare - Bulbuc (DC 60) a fost cuprins în domeniul public al
județului Alba, la poziția cu nr. crt. 57, având lungimea de 13,280 km.
Conform legislației actuale, tronsonul cuprins între localitatea Ceru Băcăinți și DC 60 din
DJ 107U: DJ 107 A - Băcăinţi - Ceru Băcăinţi - Dumbrăviţa - Cucuta - Bolovăneşti - Valea Mare
- Bulbuc (DC 60), în lungime de 6,280 km, situat administrativ pe teritoriul UAT Ceru Băcăinți,

nu îndeplinește condiţiilor legale prevăzute în art. 7 din Ordonanța 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.
Conform art. 8, alin (1) al Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 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, tronsonul din drumul județean DJ 107U: DJ
107A - Băcăinţi - Ceru Băcăinţi - Dumbrăviţa - Cucuta - Bolovăneşti - Valea Mare - Bulbuc (DC
60) îndeplinește condiţiilor legale prevăzute în art. 8, alin (1) din Ordonanța 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 Ordonanței 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 Ceru Băcăinți, prin Hotărârea nr. 10/2018 solicită Consiliului Judeţean Alba declasarea
tronsonului cuprins între localitățile Ceru Băcăinți și Valea Mare, în lungime de 4 km, din
drumului județean DJ 107U: DJ 107 A - Băcăinţi - Ceru Băcăinţi - Dumbrăviţa - Cucuta Bolovăneşti - Valea Mare - Bulbuc (DC 60), 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 Ceru Băcăinți și în administrarea Consiliului Local Ceru Băcăinți.
Având în vedere cele prezentate propunem declasarea tronsonului cuprins între
localitățile Ceru Băcăinți și Valea Mare, în lungime de 4 km, din drumului județean DJ 107U:
DJ 107 A - Băcăinţi - Ceru Băcăinţi - Dumbrăviţa - Cucuta - Bolovăneşti - Valea Mare - Bulbuc
(DC 60), din categoria funcțională de drum județean în categoria funcţională de drum de interes
local – drum comunal cu indicativul DC 61 precum și transmiterea acestuia din domeniul public
al Județului Alba și din administrarea Consiliului Județean Alba în domeniul public al Comunei
Ceru Băcăinți și în administrarea Consiliului Local Ceru Băcăinți.
Consiliul Local Ceru Băcăinți prin adresa nr. 348/13.03.2018, înregistrată la Consiliul
Județean Alba ne comunică faptul că tronsonul cuprins între km 11+000 la km 13+280 cuprins
între localitățile Valea Mare și Bulbuc (DC 60), în lungime de 2,280 km, nu poate fi declasat în
drum de interes local întrucât acest tronson se suprapune cu blocuri fizice proprietate privată cu
numerele 949, 960, 968, 979, 985, 756 până la DS 18 care face legătura cu DC 60.
În același timp se impune modificarea traseului și lungimii drumului județean DJ 107U:
DJ 107 A - Băcăinţi - Ceru Băcăinţi - Dumbrăviţa - Cucuta - Bolovăneşti - Valea Mare - Bulbuc
(DC 60), care va devenii DJ 107U: Băcăinţi (DJ 107A) - Ceru Băcăinţi (DC 61), în lungime de
7,000 km, conform Anexei nr. 2. Poziția cu nr. crt. 57 din Inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al Judeţului Alba se va modifica în mod corespunzător.
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
Întocmit: Radu Octavian NEAG

Şef serviciu
PERŢA Floare

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREȘEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea componenței comisiilor de evaluare a managementului pe anul 2017, la
Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Biblioteca
Județeană „Lucian Blaga” Alba şi Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba Iulia,
precum şi a secretariatelor acestora

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă ordinară, în luna martie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței comisiilor
de evaluare a managementului pe anul 2017, la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia,
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba şi Centrul de
Cultură „Augustin Bena” Alba Iulia, precum și a secretariatelor acestora;
- raportul de specialitate nr. 5444 din 20 martie 2018 al Biroului resurse umane din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
- adresa nr. 488/6 martie 2018 a Teatrului Pentru Copii „Arlechino” Braşov, înregistrată
cu nr. 4977 din 13 martie 2018 la registratura Consiliului Județean Alba, cu privirea la
desemnarea doamnei Mihaela SOLODEANU – manager – în Comisia de evaluare a
managementului la Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia;
- adresa nr. 780/7 martie 2018 a Muzeului Naţional Brukenthal Sibiu, înregistrată cu nr.
4575 din 7 martie 2018 la registratura Consiliului Județean Alba, cu privirea la desemnarea
domnului Dorin BARBU – şef secţie – în Comisia de evaluare a managementului la Muzeul
Național al Unirii Alba Iulia;
- adresa nr. 545/19 martie 2018 a Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” Cluj –
Napoca, înregistrată cu nr. 5407 din 19 martie 2018 la registratura Consiliului Județean Alba, cu
privirea la desemnarea domnului Valentin ȘERDAN-ORGA – director general – în Comisia de
evaluare a managementului la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba;
- adresa nr. 619/1 martie 2018 a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj – Napoca,
cu privirea la desemnarea doamnei Diana BARB – lect. univ. drd. – în Comisia de evaluare a
managementului la Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba Iulia;
- adresa nr. 219/01.03.2018 a Direcţiei Judeţene Pentru Cultură Alba, înregistrată cu nr.
4085 din 1 martie 2018 la registratura Consiliului Județean Alba, cu privirea la desemnarea
domnului Matei DRÎMBĂREAN – director executiv – în Comisia de evaluare a managementului
la Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, Comisia de evaluare a managementului la Muzeul
Național al Unirii Alba Iulia, Comisia de evaluare a managementului la Biblioteca Județeană
„Lucian Blaga” Alba şi Comisia de evaluare a managementului la Centrul de Cultură „Augustin
Bena” Alba Iulia.
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 38 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură,
cu modificările și completările ulterioare;
- art. 5 și art. 10 din Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării
managementului aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a
Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modeluluicadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a
modelului-cadru al contractului de management.
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE
Art. 1. Se înființează Comisia de evaluare a managementului pe anul 2017, la Teatrul
de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, în următoarea componenţă:
Ioan BODEA
- director executiv - Direcţia gestionarea patrimoniului din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Alba, în calitate de reprezentant al autorității;
Mihaela SOLOCEANU
- manager - Teatrul de Copii „Arlechino” Brașov, în calitate
de specialist;
Matei DRÎMBĂREAN
- director executiv - Direcția Județeană pentru Cultură și
Patrimoniu Cultural Național Alba, în calitate de specialist.
Art. 2. Se înființează secretariatul Comisiei de evaluare a managementului pe anul
2017, la Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, în următoarea componenţă:
Anca POJAR
- consilier principal, reprezentant compartiment de
specialitate;
Liliana NEGRUŢ
- director executiv, reprezentant compartiment juridic;
Marian Florin AITAI
- director executiv, reprezentant compartiment financiar;
Horațiu Zaharia SUCIU - șef birou, reprezentant compartiment resurse umane.
Art. 3. Se înființează Comisia de evaluare a managementului pe anul 2017, la Muzeul
Național al Unirii Alba Iulia, în următoarea componenţă:
Dan Mihai POPESCU
- administrator public al Județului Alba, în calitate de
reprezentant al autorității;
Matei DRÎMBĂREAN
- director executiv - Direcția Județeană pentru Cultură și
Patrimoniu Cultural Național Alba, în calitate de specialist;
Dorin BARBU
- şef secţie - Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu, în calitate
de specialist.
Art. 4. Se înființează secretariatul Comisiei de evaluare a managementului pe anul
2017, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, în următoarea componenţă:
Alina FRĂŢILĂ
- inspector superior, reprezentant compartiment de
specialitate;
Romana Maria RUSU
- şef serviciu, reprezentant compartiment juridic;
Marian Florin AITAI
- director executiv, reprezentant compartiment financiar;
Horațiu Zaharia SUCIU - șef birou, reprezentant compartiment resurse umane.
Art. 5. Se înființează Comisia de evaluare a managementului pe anul 2017, la
Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, în următoarea componență:
Dan Mihai POPESCU
- administrator public al Județului Alba, în calitate de
reprezentant al autorității;
Matei DRÎMBĂREAN
- director executiv - Direcția Județeană pentru Cultură și
Patrimoniu Cultural Național Alba, în calitate de specialist;
Valentin ȘERDAN-ORGA - director general - Biblioteca Centrală Universitară „Lucian
- Blaga” Cluj – Napoca, în calitate de specialist.
Art. 6. Se înființează secretariatul Comisiei de evaluare a managementului pe anul
2017, la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, în următoarea componență:
Aurora Petronela LUCA - consilier superior, reprezentant compartiment de
specialitate;
Gabriel Ioan VASIU
- consilier juridic, reprezentant compartiment juridic;
Marian Florin AITAI
- director executiv, reprezentant compartiment financiar;
Horațiu Zaharia SUCIU - șef birou, reprezentant compartiment resurse umane.
Art. 7. Se înființează Comisia de evaluare a managementului pe anul 2017, la Centrul
de Cultură „Augustin Bena” Alba Iulia, în următoarea componență:
Dan Mihai POPESCU
- administrator public al Județului Alba, în calitate de
reprezentant al autorității;
Matei DRÎMBĂREAN
- director executiv - Direcția Județeană pentru Cultură și
Patrimoniu Cultural Național Alba, în calitate de specialist;
Diana BARB
- lect. univ. drd. – Academia de Muzică „ Gheorghe Dima”
Cluj Napoca, în calitate de specialist.

Art. 8. Se înființează secretariatul Comisiei de evaluare a managementului pe anul
2017, la Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba Iulia, în următoarea componență:
Pompilia Luminiţa CAŢAROS
- consilier superior, reprezentant compartiment de
specialitate;
Angela RUSU
- consilier juridic, reprezentant compartiment juridic;
Marian Florin AITAI
- director executiv, reprezentant compartiment financiar;
Horațiu Zaharia SUCIU - șef birou, reprezentant compartiment resurse umane.
Art. 9. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 10. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, persoanelor
nominalizate, Administratorului public al Judeţului Alba, Direcţiei juridică şi relații publice,
Direcției gestionarea patrimoniului şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate
al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

Înregistrat cu nr. 88
Alba Iulia, 20 martie 2018

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea comisiilor de evaluare a managementului pe
anul 2017, la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba
Iulia, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba şi Centrul de Cultură „Augustin Bena”
Alba Iulia, precum și a secretariatelor acestora
Contractul de management nr. 23168/28 decembrie 2016 al doamnei Bogăţan Ioana
Silvia - manager la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Contractul de management nr.
23163/28 decembrie 2016 al domnului Rustoiu Gabriel Tiberiu - manager la Muzeul Naţional al
Unirii Alba Iulia, Contractul de management nr. 7162/14 aprilie 2017 al domnului Stâncel Silvan
Theodor - manager la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba şi Contractul de management
nr. 20170/14 noiembrie 2016 al domnului Pal Alexandru - manager la Centrul de Cultură
„Augustin Bena” Alba Iulia, au fost încheiate în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.
189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările
ulterioare, în vederea încredinţării managementului instituţiilor publice de cultură.
Conform prevederilor art. 25 alin. 1 din actul normativ invocat anterior consiliul
judeţean verifică modul în care sunt respectate clauzele contractului de către manager, în cadrul
evaluărilor anuale ale managementului. Potrivit art. 38 în vederea evaluării managementului,
se înfiinţează comisii de evaluare pentru fiecare instituţie publică de cultură, conform
procedurilor prevăzute în Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării
managementului, regulament aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.799/2015 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de
management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului,
a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate,
precum şi a modelului-cadru al contractului de management.
Comisiile de evaluare sunt compuse din reprezentanţi ai autorităţii, în proporţie de o
treime, şi din specialişti în domeniul de activitate al fiecărei instituţii, în proporţie de două treimi.
Secretariatele comisiei de concurs sunt formate din câte un reprezentant de la compartimentul de
specialitate, de la compartimentul juridic, compartimentul economic şi de la compartimentul
resurse umane, din cadrul aparatului de specialitate al autorităţii.
Pentru constituirea comisiilor de evaluare a managementului, am solicitat desemnarea de
specialişti în domeniul de activitate al fiecărei instituţii de cultură, următoarelor instituţii:
Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Alba, Teatrul pentru
copii „Arlechino” Braşov, Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu, Biblioteca Centrală Universitară
„Lucian - Blaga” Cluj – Napoca şi Academia de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj – Napoca.
Propunerile privind comisiile de evaluare la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia,
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba şi Centrul de
Cultură „Augustin Bena” Alba Iulia s-au făcut avându-se în vedere specificul activității fiecărei
instituții publice de cultură.
Având în vedere cele enunțate mai sus în conformitate cu prevederile art. 91 alin. 1 lit. a
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare și ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Consiliului Judeţean Alba, am inițiat proiectul de hotărâre, înregistrat cu nr. 88/20 martie 2018.
PREȘEDINTE
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Birou resurse umane
Nr. 5444/20.03.2018
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea comisiilor de evaluare a managementului pe
anul 2017, la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba
Iulia, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba şi Centrul de Cultură „Augustin Bena”
Alba Iulia, precum şi a secretariatelor acestora
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit. c din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
consiliul județean are “atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al
consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor
comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean” şi “aprobă regulamentul de organizare şi
funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi
funcţionare ale aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de
interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean”.
Articolul 25 alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, prevede:
„pe durata contractului de management, autoritatea verifică modul în care sunt respectate
clauzele acestuia de către manager, în cadrul evaluărilor anuale ale managementului”.
Conform art. 10 din contractele de management, încheiate pentru asigurarea organizării,
gestionarii și conducerii activității următoarelor instituţiilor publice de cultură: Teatrul de Păpuși
„Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Biblioteca Județeană „Lucian
Blaga” Alba şi Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba Iulia, evaluarea managementului se
desfășoară în perioada martie - aprilie.
Potrivit art. 38 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind
managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, „În
vederea evaluării managementului, la nivelul autorităţii se înfiinţează comisii de evaluare
pentru fiecare categorie de instituţie publică de cultură, conform procedurilor prevăzute în
Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului.”
Art. 5 din Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului
aprobat prin Ordinul Ministerului Culturii nr. 2.799/2015 pentru aprobarea Regulamentuluicadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentuluicadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de
obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al
contractului de management, prevede: „(1) Pentru desfăşurarea evaluării managementului
instituţiei, la nivelul autorităţii se înfiinţează o comisie de evaluare, în funcţie de specificul
instituţiei, formată dintr-un număr impar de membri.
(2) Comisia de evaluare, denumită în continuare comisia, este desemnată de Ministerul
................/Consiliul Judeţean ................../Consiliul Local ..............., autoritate reprezentată prin
ordonatorul principal de credite, prin ordin sau dispoziţie, după caz, şi este compusă din
reprezentanţi ai autorităţii, în proporţie de o treime, şi din specialişti în domeniul de activitate a
instituţiei, în proporţie de două treimi.
(3) Desemnarea specialiştilor prevăzuţi la alin. (2) se face de către autoritate, ţinând cont de
domeniile de activitate prevăzute în legile speciale care reglementează activitatea specifică a
fiecărei instituţii pentru care se organizează evaluarea.
Principalele atribuţii ale comisiilor de evaluare a managementului instituţiilor de cultură
sunt prevăzute în art. 7 alin. 1 din Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării
managementului, care precizează faptul că pentru desfăşurarea evaluării managementului
instituţiei comisia de evaluare:
”a) studiază individual documentele primite în format electronic şi/sau pe suport hârtie de la
secretariatul comisiei;
b) analizează solicitarea transmisă de către autoritate în vederea întocmirii raportului de
evaluare şi stabilesc punctajul şi grila de evaluare pentru criteriile şi subcriteriile în baza
cărora se va nota raportul de activitate şi interviul;

c) stabilesc ponderea fiecărui criteriu şi, după caz, a subcriteriilor acestora, astfel încât
notarea să se realizeze prin acordarea unei aprecieri exacte pentru fiecare răspuns;
d) studiază şi evaluează, în termen, raportul de activitate depus de manager, cu luarea în
considerare a referatelor-analiză întocmite de secretariat şi a proiectului de management
aprobat de autoritate;
e) se deplasează, după caz, la sediul instituţiei, toţi sau o parte dintre membri, desemnaţi cu
majoritate de voturi, în vederea evaluării activităţii managerului, pe baza raportului de
activitate a acestuia;
f) dezbat, analizează şi acordă note pentru fiecare etapă a evaluării;
g) analizează şi evaluează raportul de activitate pe bază de interviu susţinut de manager;
h) elaborează un raport motivat asupra rezultatului obţinut de manager în urma evaluării şi
face recomandări pentru continuarea sau încetarea managementului, respectiv rezilierea
contractului de management;
i) certifică, prin semnătură, toate actele şi documentele comisiei, întocmite de secretariatul
comisiei;”
Potrivit legii, comisiile de evaluare a managementului instituţiilor de cultură sunt
sprijinite de un secretariat. Conform art. 10 din Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare
a evaluării managementului, coroborat cu art. 17 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările
ulterioare, ”secretariatul comisiei de concurs este format din câte un reprezentant de la
compartimentul de specialitate, dacă acesta există, de la compartimentul juridic,
compartimentul economic şi de la compartimentul resurse umane, din cadrul aparatului de lucru
al autorităţii”.
Principalele atribuţii ale secretariatelor comisiilor de evaluare a managementului
instituţiilor de cultură sunt prevăzute în art. 10 din Regulamentul-cadru de organizare şi
desfăşurare a evaluării managementului aprobat prin Ordinul Ministerului Culturii nr.
2.799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de
proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării
managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de
activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, ce prevede:
„a) asigură condiţiile tehnico-organizatorice pentru desfăşurarea evaluării, înaintează
membrilor comisiei raportul de activitate şi proiectul de management;
b) analizează raportul de activitate cu privire la aspecte juridice, economice, legate de
resursele umane şi de managementul instituţiei, elaborând referate-analiză, pe care le
înaintează comisiei de evaluare, întocmeşte procesele-verbale pentru fiecare etapă şi
consemnează notele acordate;
c) pune la dispoziţia membrilor comisiei, spre a fi semnat, formularul pentru declaraţia de
confidenţialitate şi imparţialitate şi ţine evidenţa acestor documente;
d) transmite comisiei propuneri privind ponderea fiecărui criteriu şi a subcriteriilor
acestora, astfel încât notarea să se realizeze prin acordarea unei aprecieri exacte pentru fiecare
răspuns;
e) centralizează documentele necesare efectuării plăţii indemnizaţiei membrilor comisiei şi
secretariatului acesteia, precum şi documentele privind decontarea cheltuielilor de transport,
cazare şi diurnă, după caz, conform prevederilor legale în vigoare;
f) întocmeşte contractele civile de prestări de servicii în baza cărora membrii comisei de
evaluare, ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi ai secretariatului beneficiază de
o indemnizaţie;”
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul
raport de specialitate, considerăm că se impune înființarea comisiilor de evaluare a
managementului la instituțiile publice de cultură mai sus menționate și propunem aprobarea
Proiectului de Hotărâre privind aprobarea comisiilor de evaluare a managementului la Teatrul de
Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Biblioteca Județeană
„Lucian Blaga” Alba şi Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba Iulia, precum şi a
secretariatelor acestora, înregistrat cu nr. 88/20 martie 2018.
Șef birou,
Suciu Horațiu Zaharia
Întocmit,
Bălţat Ramona Rodica

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Acordul de parteneriat
încheiat între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Municipiul Alba Iulia, prin
Consiliul local al municipiului Alba Iulia, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba
nr. 111 din 16 martie 2017, privind darea în folosință, cu titlu gratuit, a instalației portabile
pentru determinarea sarcinii pe axă la vehicule rutiere
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna martie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.1 la
Acordul de parteneriat încheiat între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Municipiul
Alba Iulia, prin Consiliul local al municipiului Alba Iulia, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Alba nr. 111 din 16 martie 2017, privind darea în folosință, cu titlu gratuit, a
instalației portabile pentru determinarea sarcinii pe axă la vehicule rutiere;
- raportul de specialitate nr. 5501/20 martie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului,
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
Luând în considerare:
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 47/23 februarie 2017 cu privire la aprobarea
instituirii unei restricții temporare, parțiale, de circulație pe un sector al drumului județean DJ
107H: Coșlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Șard - Gara Șard Ighiu (DN 74);
- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 111 din 16 martie 2017 privind darea în
folosință, cu titlu gratuit, a instalației portabile pentru determinarea sarcinii pe axă la vehicule
rutiere
- adresa nr. 26222/15 martie 2018 a Primăriei Municipiului Alba Iulia, înregistrată la
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 5182/15 martie 2018;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 6 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă Actul adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat încheiat între Judeţul
Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Municipiul Alba Iulia, prin Consiliul local al
municipiului Alba Iulia, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 111 din 16
martie 2017, privind darea în folosință, cu titlu gratuit, a instalației portabile pentru
determinarea sarcinii pe axă la vehicule rutiere, conform anexei - parte integrantă a prezentei
hotărâri.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției
gestionarea patrimoniului din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba și
municipiului Alba Iulia.
AVIZAT
PREŞEDINTE,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
ION DUMITREL
Vasile BUMBU
Înregistrat cu nr. 89
Alba Iulia, 20 martie 2018

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 89/20 martie 2018
România
România
Judeţul Alba
Municipiul Alba Iulia
Consiliul Judeţean
Consiliul Local
Nr……..….….
Nr …………….
ACT ADIȚIONAL NR. 1
la Acordul de parteneriat încheiat între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi
Municipiul Alba Iulia, prin Consiliul local al municipiului Alba Iulia, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 111 din 16 martie 2017, privind darea în folosință,
cu titlu gratuit, a instalației portabile pentru determinarea sarcinii pe axă la vehicule rutiere
Părţile
UAT JUDEŢUL ALBA, prin CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA, cu sediul în
municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion.I.C. Brătianu, nr. 1, Județul Alba, telefon 0258/813380, fax
0258/813325, cod fiscal 4562583, reprezentat prin domnul preşedinte Ion Dumitrel
şi
MUNICIPIUL ALBA IULIA, prin CONSILIUL LOCAL ALBA IULIA, cu sediul în
municipiul Alba Iulia, Calea Moților, nr. 5A, județul Alba, reprezentat prin domnul primar
Mircea Hava
au convenit asupra încheierii prezentului Act adițional în următoarele condiţii:
Prin prezentul Act adițional părțile au convenit, de comun acord, la prelungirea Acordului
de parteneriat aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 111 din 16 martie 2017,
potrivit art. 2 „Durata contractului”din Acordul de parteneriat
1. „Se prelungește durata Acordului de parteneriat cu încă 1 (un) an, începând cu data de
30.03.2018, pentru aparatul pentru cântărit cu funcționare neautomată pentru cântărire pe osie în
regim static tip: WE-PCA 200 3934 - prin E.C.A.T.R 1.1.”
2. Toate celelalte clauze ale Acordului de parteneriat aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Alba nr.111 din 16 martie 2017, rămân neschimbate.
UAT Județul Alba, prin
Municipiul Alba Iulia
Consiliul Județean Alba
prin Consiliul Local
PREŞEDINTE,
Ion Dumitrel

PRIMAR,
Mircea Hava

Vicepreședinte,
Alin Florin Cucui
Director executiv,
Direcția dezvoltare și bugete
Aitai Marian
Director executiv,
Direcția Gestionarea Patrimoniului
Ioan Bodea
Director executiv,
Direcția Juridică și Relații Publice
Liliana Negruț
CFP
Avizat,
Consilier Juridic
Ana Maria Toma
Întocmit,
Cristea Monica

Director tehnic,
Silvia Moldovan

Director economic,
Țîr Teofila

Director executiv,
Rângheț Georgeta

CFP
Avizat,
Consilier Juridic

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREȘEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Acordul de parteneriat
încheiat între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Municipiul Alba Iulia, prin
Consiliul local al municipiului Alba Iulia, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba
nr. 111 din 16 martie 2017, privind darea în folosință, cu titlu gratuit, a instalației portabile
pentru determinarea sarcinii pe axă la vehicule rutiere

Prin adoptarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 47/2017 privind aprobarea
instituirii de restricții temporare, parțiale de circulație pe un sector al drumului județean DJ
107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74),
completată prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 220 din 29 iunie 2017, a crescut
traficul de tranzit de mare tonaj, cu produse de balastieră/carieră pe unele artere ale municipiul
Alba Iulia.
Prin adresa nr. 26222/15 martie 2018, Primăria Municipiului Alba Iulia solicită
Consiliului Județean Alba prelungirea Acordului de parteneriat aprobat prin Hotărârea
Consiliului Județean Alba nr. 111 din 16 martie 2017, cu încă 1 (un) an, începând cu data de 30
martie 2018, pentru aparatul de cântărit cu funcționare neautomată pentru cântărire pe osie în
regim static tip: WE-PCA 200 3934 - prin E.C.A.T.R. 1.1.
Deoarece în dotarea Consiliului Judeţean Alba există două instalații portabile pentru
determinarea sarcinii pe axă la vehicule rutiere, propun aprobarea folosirii unei instalații de către
Primăria Municipiului Alba Iulia, în perioadele de timp când acestea nu vor fi utilizate de
Consiliul Județean Alba, în vederea reducerii impactului negativ asupra infrastructurii rutiere,
periclitarea siguranţei traficului pentru utilizatorii acestuia, diminuarea costurilor pentru lucrările
de întreţinere şi reabilitare a drumurilor publice, scăderea cheltuielilor de exploatare a parcurilor
auto aparţinând transportatorilor rutieri şi implicit la reducerea cheltuielilor de transport, pe raza
municipiului Alba Iulia.
Prin prelungirea acestui Acord de parteneriat, Consiliul Judeţean Alba va contribui la
reducerea traficului de tranzit de mare tonaj, cu produse de balastieră/carieră în municipiul Alba
Iulia și devierea traficului respectiv pe ruta ocolitoare DN 74 (Şard) – DE 912 (intrare de pe DN
74 în dreptul imobilului cu nr. 534 – Biserica Creştină după Evanghelie) – DE 964 – DN 1, rută
propusă ca variantă ocolitoare prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 47/2017.
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. 89 din 20 martie 2018.
PREȘEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 5501/20.03.2018
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Acordul de parteneriat
încheiat între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Municipiul Alba Iulia, prin
Consiliul local al municipiului Alba Iulia, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba
nr. 111 din 16 martie 2017, privind darea în folosință, cu titlu gratuit, a instalației portabile
pentru determinarea sarcinii pe axă la vehicule rutiere
Prin adresa nr. 26222/15.03.2018, înregistrată la Consiliul județean Alba sub nr.
5182/15.03.2018, Primăria Municipiului Alba Iulia solicită Consiliului Județean Alba
prelungirea Acordului de parteneriat aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 111
din 16 martie 2017, cu încă 1 (un) an, începând cu data de 30.03.2018, pentru aparatul de cântărit
cu funcționare neautomată pentru cântărire pe osie în regim static tip: WE-PCA 200 3934 - prin
E.C.A.T.R. 1.1. necesar în scopul verificării vehiculelor rutiere care tranzitează în ultima
perioadă Municipiul Alba Iulia cu produse de balastieră și/sau carieră de către unii transportatori
de tranzit, care circulă cu vehicule ce depășesc masele totale maxime admise.
După adoptarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 47/2017 privind aprobarea
instituirii de restricții temporare, parțiale de circulație pe un sector al drumului județean DJ
107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74), completată
prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr.220 din 29.06, a crescut traficul de tranzit de mare
tonaj, cu produse de balastieră/carieră pe unele artere ale municipiul Alba Iulia, datorită faptului
că transportatorii nu utilizează ruta ocolitoare DN 74 (Şard) – DE 912 (intrare de pe DN 74 în
dreptul imobilului cu nr. 534 – Biserica Creştină după Evanghelie) – DE 964 – DN 1, rută
propusă ca variantă ocolitoare prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 47/2017.
Pentru verificarea respectării art. 41 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind
regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv masa totală
maximă admisă, masele maxime admise pe axe şi/sau dimensiunilor maxime admise în circulaţie
de către transportatori de tranzit cu produse de balastieră și/sau carieră care traversează arterele
de circulație ale municipiului Alba Iulia, utilizarea instalației sistem portabil de cântărire auto pe
osie pentru urmarirea și verificarea traficului greu portabile de cântărire a vehiculelor rutiere pe
raza municipiului Alba Iulia s-a încheiat Acordul de parteneriat aprobat prin Hotărârea
Consiliului Județean Alba nr. 111 din 16 martie 2017.
Având în vedere prevederile art. 91 alin. 1 lit. e din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean are
atribuţii privind cooperarea interinstituţională, coroborate cu art. 91 alin. 6 lit. c „În exercitarea
atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), consiliul judeţean 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” se propune prelungirea Acordului de parteneriat între
UAT Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Municipiul Alba Iulia, prin Consiliul local al
Municipiului Alba Iulia, privind darea în folosință, cu titlu gratuit, a instalației portabile pentru
determinarea sarcinii pe axă la vehicule rutiere, conform anexei.
În considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a prevederilor art. 91 alin. 1 lit.
e din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind cooperarea
interinstituţională, propunem adoptarea proiectul de hotărâre în forma inițiată.
Director executiv,
Ioan BODEA

Redactat: Monica Diana CRISTEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREȘEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul
Ocna Mureş - Găbud, operatorului de transport rutier Andra & Alina Transport SRL

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna martie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de
traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Ocna Mureş - Găbud, operatorului de transport rutier Andra & Alina
Transport SRL;
- raportul de specialitate nr. 5559 din 21 martie 2018 al Compartimentului Autoritatea
Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
- cererea operatorului de transport rutier Andra & Alina Transport SRL privind eliberarea
unei licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale, pe traseul Ocna Mureş - Găbud, înregistrată la registratura Consiliului
Județean Alba cu nr. 5449/20 martie 2018;
Luând în considerare:
- avizul favorabil nr. 678/20 martie 2018, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba;
- documentația depusă de către operatorul de transport rutier Andra & Alina Transport
SRL în vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Ocna Mureş - Găbud;
Ținând cont de prevederile:
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie 2017 privind aprobarea
Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, în judeţul Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.
92/2007 aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007,
cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 29 martie 2018 18 martie 2019, pe traseul Ocna Mureş - Găbud, operatorului de transport rutier Andra &
Alina Transport SRL, cod de înregistrare fiscală RO22280866, cu sediul în localitatea Unirea,
str. Traian, nr. 732, judeţul Alba.
Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu și
caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier Andra & Alina
Transport SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare.

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Prin intermediul Secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de
transport rutier Andra & Alina Transport SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și
Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.

VICEPREŞEDINTE,
Dumitru FULEA

Înregistrat cu nr. 90
Alba Iulia, 21 martie 2018

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Ocna Mureş - Găbud, operatorului de transport rutier
Andra & Alina Transport SRL
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă
atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz.
De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 7 din același act normativ, în
cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de
autorizare va elibera operatorilor de transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local
sau judeţean pe care aceştia execută transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu
beneficiarii de transport. Durata licenţei de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu
mai mare de 3 ani.
Procedura de eliberare a licenţei de traseu este prevăzută de art. 31-39 din Normele de
aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul
ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările
ulterioare precum și de art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport public județean de
persoane prin curse regulate speciale în Județul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Alba nr. 25/2017.
La data de 20 martie 2018, operatorul de transport rutier Andra & Alina Transport SRL,
cod de înregistrare fiscală RO22280866, cu sediul în loc. Unirea, str. Traian, nr. 732, judeţul
Alba, a depus la registratura Consiliului Județean Alba documentația prevăzută de art. 31 din
actele normative anterior menționate în vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe
traseul Ocna Mureş - Găbud, cu valabilitate în perioada 29 martie 2018 - 18 martie 2019.
Documentația a fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de
Transport, care constituie autoritatea de autorizare în domeniul serviciilor de transport public
local şi care a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu.
Prin adresa nr. 678/20 martie 2018, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil
solicitarea operatorului de transport rutier Andra & Alina Transport SRL privind eliberarea unei
licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate speciale, pe
traseul Ocna Mureş - Găbud, în baza contractului de prestări servicii nr. 9/19 martie 2018/52/16
martie 2018 încheiat cu Contact Impex SRL, având sediul în loc. Ocna Mureş, str. Mihai
Eminescu, nr. 25, județul Alba.
Prin urmare, propun Consiliului Județean Alba aprobarea atribuirii licenței de traseu
operatorului de transport rutier solicitant, în baza contractului încheiat cu beneficiarul
transportului, cu valabilitate în perioada mai sus menționată.
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare, va elibera
licența de traseu și caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport
rutier Andra & Alina Transport SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare, în
conformitate cu prevederile art. 35 alin. 3 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de
transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei
administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 90 din
21 martie 2018.
VICEPREȘEDINTE,
Dumitru FULEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT
Nr. 5559/21.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Ocna Mureş - Găbud, operatorului de transport rutier
Andra & Alina Transport SRL
Consiliul Judeţean îndeplineşte potrivit prevederilor art. 91 alin. 1 lit. d coroborat cu
prevederile art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, atribuţii privind gestionarea serviciilor
publice din subordine, sens în care asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul
necesar pentru furnizarea serviciilor comunitare de utilitate publică de interes general.
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea serviciilor de transport
public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă
atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz.
Potrivit art. 38 alin. 7 din aceeași lege, în cazul serviciului de transport public local de
persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de autorizare va elibera operatorilor de
transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local sau judeţean pe care aceştia execută
transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu beneficiarii de transport. Durata licenţei
de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu mai mare de 3 ani.
Conform dispozițiilor art. 31 alin. 2 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de
transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei
administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare, transportul public
județean de persoane prin curse speciale se efectuează de către operatorii de transport rutier în
baza licenței de traseu eliberate de autoritățile publice de la nivel județean în a căror rază
administrativă se află traseul respectiv, cu avizul Autorității Rutiere Române-A.R.R.
În vederea obținerii unei licenței de traseu pentru un serviciu de transport public județean
de persoane prin curse regulate speciale, potrivit procedurii prevăzute la art. 31-39 al actului
normativ anterior menționat, precum și la art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport
public județean de persoane prin curse regulate speciale în Județul Alba, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Județean Alba nr. 25/2017, operatorul de transport rutier solicitant va depune la
autoritățile administrației publice de la nivel județean un dosar care va cuprinde:
a) cererea;
b) lista vehiculelor cu care se efectuează traseul și capacitatea de transport a acestora;
c) copiile conforme ale licenței de transport, într-un număr egal cu cel al vehiculelor
prezentate în listă;
d) graficul de circulație propus, care trebuie să fie în concordanță cu programul de
începere/ încheiere a activităților, respectiv cu programul de intrare/ieșie din schimb, vizat de
beneficiarul transportului sau cel care a solicitat transportul; graficul de circulație va cuprinde
sensurile în care se transportă persoanele pentru începerea activităților/ intrarea în schimb;
e) contractul/contractele încheiat/ încheiate cu beneficiarul/beneficiarii transportului, din
care să rezulte programul de începere/încheiere a activităților, respectiv programul de
intrare/ieșire din schimb;
f) tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, vizat de beneficiar.
În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului, compartimentele sau
serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale ori
judeţene, după caz, analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite
condiţiile pentru efectuarea transportului public local sau judeţean de persoane prin curse
regulate speciale pe acel traseu, să dispună eliberarea licenţei de traseu sau să comunice în scris
refuzul motivat, după caz.

Licenţa de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr egal cu
numărul de vehicule necesare efectuării traseului, după prezentarea avizelor eliberate de
compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei
publice locale ori judeţene, după caz, pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea
persoanelor transportate.
Licenţa de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a
contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de 3
ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare.
Prin cererea înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba sub nr. 5449/20 martie
2018, operatorul de transport rutier Andra & Alina Transport SRL, cod de înregistrare fiscală
RO22280866, cu sediul în loc. Unirea, str. Traian, nr. 732, judeţul Alba, solicită eliberarea unei
licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale, pe traseul Ocna Mureş - Găbud, cu valabilitate în perioada 29 martie 2018 - 18
martie 2019.
Solicitarea are la bază contractul de prestări servicii nr. 9/19 martie 2018/52/16 martie
2018 încheiat cu Contact Impex SRL, având sediul în loc. Ocna Mureş, str. Mihai Eminescu, nr.
25, județul Alba.
Obiectul contractului constă în asigurarea transportului angajaţilor Contact Impex SRL pe
ruta Ocna Mureş - Găbud, conform graficului de circulaţie propus, avizat de către beneficiarul
transportului și în concordanță cu programul de lucru al acestuia. Graficul de circulație propus
prevede efectuarea unei curse zilnic dus/întors, de luni până vineri inclusiv.
Documentaţia care însoțește cererea, depusă de către operatorul de transport rutier
Andra & Alina Transport SRL în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul
Ocna Mureş - Găbud, a fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de
Transport, care a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu.
Prin adresa nr. 678/20 martie 2018, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil
eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate
speciale pe traseul mai sus menționat de către operatorul de transport rutier Andra & Alina
Transport SRL.
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare in domeniul
serviciilor de transport public local, potrivit Autorizației nr. 0099 din 01.04.2008, emisă de către
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități PubliceA.N.R.S.C, va elibera licența de traseu și caietul de sarcini aferent, cu valabilitate în perioada
29 martie 2018 - 18 martie 2019, după prezentarea de către operatorul de transport rutier
solicitant a documentului de plată a tarifului de eliberare.
Anterior eliberării licenței de traseu este necesară aprobarea atribuirii acesteia de către
Consiliul Județean Alba, în conformitate cu atribuțiile conferite de Legea serviciilor de transport
public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIER,
Adam-Gheorghe LĂNCRĂNJAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea preluării temporare în administrarea
Consiliului Județean Alba a bunului imobil – teren, situat administrativ
în comuna Galda de Jos, categoria de folosinţă „drum”, în vederea reabilitării

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna martie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea preluării temporare
în administrarea Consiliului Județean Alba a bunului imobil – teren, situat administrativ în
comuna Galda de Jos, categoria de folosinţă „drum”, în vederea reabilitării;
- raportul de specialitate nr. 5518 din 21 martie 2018 al Direcției gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
Ținând cont de prevederile:
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 307/28 septembrie 2017 privind încuviințarea
cererii adresate Consiliului Local al comunei Galda de Jos, pentru transmiterea temporară a
unui imobil-teren, din domeniul public al comunei Galda de Jos și din administrarea Consiliului
Local Galda de Jos, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului
Județean Alba;
- Hotărârii Consiliului Local al Comunei Galda de Jos nr. 70/9 noiembrie 2017
privind transmiterea temporară, pe o perioadă de 2 (doi) ani, a bunului imobil-teren, situat
administrativ în comuna Galda de Jos, județul Alba, înscris în CF 74070 comuna Galda de
Jos, nr. cad. 74070, nr. topo 1382/1/1/1, 1382/1/5/1, în suprafață de 0,5597 ha, categoria de
folosință „DRUM”, din domeniul public al comunei Galda de Jos, județul Alba, și din
administrarea Consiliului Local al comunei Galda de Jos, județul Alba, în domeniul public al
Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea reabilitării, în baza
Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 307/28 septembrie 2017 privind încuviințarea cereri
adresate Consiliului Local al comunei Galda de Jos, pentru transmiterea temporară a unui
imobil-teren, din domeniul public al comunei Galda de Jos și din administrarea Consiliului
Local Galda de Jos, în domeniul public al județului Alba și în administrarea Consiliului
Județean Alba.
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 9 și pnct. 12 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 22, art. 221 alin. 3, alin. 4 și alin. 8 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 861 alin. 3 , art. 866 și art. 867 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art. 97 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă preluarea temporară, pe o perioadă de 2(doi) ani, din administrarea
Consiliului Local Galda de Jos, în administrarea Consiliul Județean Alba a bunului imobil –
teren, situat administrativ în comuna Galda de Jos, înscris în CF 74070 Galda de Jos, nr. topo
1382/1/1/1 și 1382/1/5/1, în suprafaţă de 0,5597 ha, categoria de folosinţă „drum”, în vederea
reabilitării.

Art. 2. După recepţia finală a lucrărilor de reabilitare a imobilului-teren, categoria de
folosinţă „drum”, identificat la art. 1, acesta va reveni în administrarea Consiliului Local Galda
de Jos.
Art. 3. Predarea-preluarea bunului imobil - terenului identificat la art. 1 se face pe bază
de protocol, încheiat între cele două autorități publice locale.
Art. 4. Președintele Consiliului Judeţean Alba prin Direcția gestionarea patrimoniului,
Direcţia dezvoltare şi bugete și Direcția juridică şi relații publice din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Alba, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Consiliului Local
al comunei Galda de Jos, Direcției juridică și relații publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului
și Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba.

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

Înregistrat cu nr. 91
Alba Iulia, 21 martie 2018

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea preluării temporare în administrarea
Consiliului Județean Alba a bunului imobil – teren, situat administrativ
în comuna Galda de Jos, categoria de folosinţă „drum”, în vederea reabilitării

În comuna Galda de Jos a fost finalizată construcţia Centrul de Management Integrat al
Deşeurilor în Judeţul Alba din cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor
în Judeţul Alba”, proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (POS Mediu,
Axa prioritară 2). Obiectivul general al proiectului este rezolvarea problemelor semnificative de
mediu şi a celor operaţionale asociate generării deşeurilor, care va îmbunătăţi condiţiile de viaţă
ale cetăţenilor judeţului Alba.
Accesul la Centrul de Management Integrat al Deşeurilor in Judeţul Alba, din Galda de
Jos se face din drumul naţional DN 1 şi drumul judeţean DJ 107H.
Pentru locuitorii din zona Apuseni şi cei din Ighiu şi Cricău, Consiliul Judeţean Alba a
identificat o rută care scurtează accesul la Centrul de Management Integrat al Deşeurilor cu
aproximativ 10 Km şi anume bunul imobil - teren situat administrativ în comuna Galda de Jos,
înscris în CF 74070 Galda de Jos, nr. topo 1382/1/1/1, 1382/1/5/1, în suprafaţă de 0,5597 ha,
categoria de folosinţă „drum”, aflat în domeniul public al comunei Galda de Jos și în
administrarea Consiliului Local Galda de Jos.
Întrucât acest imobil se află în domeniul public al comunei Galda de Jos şi în
administrarea Consiliului Local Galda de Jos, prin proiectul de hotărâre, propun ca imobilul
respectiv, să fie preluat în administrarea Consiliului Județean Alba în vederea reabilitării.
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. 91 din 21 martie 2018.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 5518 /21.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea preluării temporare în administrarea
Consiliului Județean Alba a bunului imobil – teren, situat administrativ
în comuna Galda de Jos, categoria de folosinţă “drum”, în vederea reabilitării

Proiectul “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba”, proiect
implementat de Consiliul Județean Alba, este cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare
Regională (POS Media, Axa prioritară 2 – „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al
deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istoric”), în baza Contractului de Finanțare nr.
129035/02.05.2012. Finanțarea Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în
Județul Alba” a fost aprobată, în cadrul Programului Operațional Sectorial „Mediu” 2007-2013,
prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2012) din data de 05.03.2012 și prin Ordinul ministrului
mediului și pădurilor nr. 1096/22 martie 2012.
Obiectivul general al proiectului este rezolvarea problemelor semnificative de mediu și a
celor operaționale asociate generării deşeurilor şi dezvoltarea unui sistem integrat de
management al deșeurilor în județ, ce va îmbunătăți condițiile de viață ale cetățenilor săi și va
susține România în atingerea țintelor de management al deșeurilor impuse de Tratatul de
Aderare.
Unul din obiectivele de investiţii finalizate, din cadrul proiectului a fost şi Construcţia
Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Galda de Jos, care este compus din:
Depozit ecologic de deşeuri: celula 1 - capacitate 543,000 m3;
Staţie sortare – capacitate 43.000 t/an;
Staţie de tratare mecano – biologică 85,566 t/an.
Comuna Galda de Jos a încheiat contractul de administrare nr. 3767/11618/18 august
2014 pentru exercitarea dreptului de administrare in favoarea Consiliului Județean Alba, asupra
terenului în suprafață de 25 ha identificat prin CF 70275 Galda de Jos, nr. top/cad 70275,
proprietate publică a comunei Galda de Jos, pe care este construit Centrul de Management
Integrat al Deșeurilor în Județul Alba, din Galda de Jos. De asemenea a încheiat contractul de
administrare nr. 3768/13552/19 august 2014 și actul adițional nr. 1/13 aprilie 2016 la contract,
pentru exercitarea dreptului de administrare asupra terenului în suprafață de 2,63 ha identificat
prin CF 70279, 70273, 70272, 70283, 70280, 70276, 70965 proprietate publica a comunei Galda
de Jos, în vederea amenajării ca drum de acces la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor
în Județul Alba, din Galda de Jos.
Accesul la Centrul de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba, din Galda de
Jos făcându-se din drumul naţional DN 1 (km 394+535, km 395+358) şi drumul judeţean DJ
107H (km 2+400), pentru locuitorii din munţii Apuseni, cei din Ighiu şi Cricău, drumul respectiv
ar fi o rută ocolitoare.
Pentru transportarea în condiţii de securitate și eficienţă a deşeurilor din zona Ighiu,
Cricău şi munţii Apuseni, pe cea mai scurtă rută posibilă, Consiliul Judeţean Alba a identificat
bunul imobil - teren situat administrativ în comuna Galda de Jos, înscris în CF 74070, nr. topo
1382/1/1/1, și nr. topo 1382/1/5/1, în suprafaţă de 0,5597 ha, categoria de folosinţă „drum”, aflat
în domeniul public al comunei Galda de Jos și în administrarea Consiliului Local Galda de Jos,
solicitând în acest sens, prin hotărârea nr. 307/28.09.2017 transmiterea temporară a imobilteren, mai sus menționat, din domeniul public al comunei Galda de Jos și din administrarea
Consiliului Local Galda de Jos, în domeniul public al județului Alba și în administrarea
Consiliului Județean Alba;
Prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Galda de Jos nr. 70/09.11.2017 privind
transmiterea temporară, pe o perioadă de 2 (doi) ani, a bunului imobil-teren, situat administrativ

în comuna Galda de Jos, județul Alba, înscris în CF 74070 comuna Galda de Jos, nr. cad.
74070, nr. topo 1382/1/1/1, 1382/1/5/1, în suprafață de 0,5597 ha, categoria de folosință
„DRUM”, din domeniul public al comunei Galda de Jos, județul Alba, și din administrarea
Consiliului Local al comunei Galda de Jos, județul Alba, în domeniul public al Județului Alba și
în administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea reabilitării, în baza Hotărârii Consiliului
Județean Alba nr. 307/28.09.2017 privind încuviințarea cereri adresate Consiliului Local al
comunei Galda de Jos, pentru transmiterea temporară a unui imobil-teren, din domeniul public al
comunei Galda de Jos și din administrarea Consiliului Local Galda de Jos, în domeniul public al
județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba, Consiliul local Galda de Jos a fost
de acord să transmită imobilul – teren în domeniul public al Județului Alba și în administrarea
Consiliului Județean Alba.
În conformitate cu art. 22^1 alin. 3 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede că „pentru realizarea de
lucrări de reabilitare sau modernizare, sectoarele de drum situate în intravilanul unor localităţi
pot fi preluate temporar în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale, la solicitarea
acestora, cu acordul administratorului drumului”, Consiliul Judeţean Alba are posibilitatea de a
prelua în administrare, temporar, imobilul respectiv – teren, categoria de folosinţă “drum de
acces”, în vederea realizării unor lucrări de reabilitare.
Conform prevederilor art. 22^1 alin. 8 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede că „după recepţia finală a
lucrărilor, sectoarele de drum se retransmit administratorului sau autorităţilor administraţiei
publice locale de care au aparţinut”, după recepția finală a lucrărilor de reabilitare și modernizare
a drumului respectiv, acesta va reveni comunei Galda de Jos în administrarea Consiliului Local
al comunei Galda de Jos.
Proiectul de hotărâre inițiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate va contribui la
asigurarea unui traseu optim de acces pentru transportul deşeurilor din zona Ighiu, Cricău şi
munţii Apuseni la Centrul de management integrat al deşeurilor în judeţul Alba.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Întocmit: Radu Octavian Neag.

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Strategiei de protecţie
a monumentelor istorice din Judeţul Alba 2018-2023
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna martie 2018;
Luând în dezbatere :
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de protecţie a
monumentelor istorice din Judetul Alba 2018-2023;
- raportul de specialitate nr. 5369 din 19 martie 2018 al Direcției amenajarea teritoriului
și urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 241 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu
modificările și completările ulterioare;
- art. 48 din Legea nr. 422/2001 privind protecția monumentelor istorice, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- art. 5 alin. 1 lit. f din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de
interes public, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă Strategia de protecție a monumentelor istorice din Județul Alba 20182023, potrivit anexei nr. 1 - parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către: Președintele Consiliului
Județean Alba și Arhitectul-șef al județului Alba, precum și de către primarii unităților
administrativ - teritoriale din județul Alba, Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și
Patrimoniul Cultural Național Alba și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia.
Art. 3. Prin intermediul Secretarului Județului Alba, prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba; Președintelui Consiliului Județean Alba; Muzeului
Național al Unirii Alba Iulia; Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural
Național Alba; primarilor unităților administrativ-teritoriale din județul Alba; Arhitectului șef al
județului Alba, Direcției amenajarea teritoriului și urbanism, Direcției dezvoltare și bugete,
Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului și Biroului resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.
AVIZAT
PREŞEDINTE,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU
Înregistrat cu nr. 86
Alba Iulia, 19 martie 2018

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de protecţie
a monumentelor istorice din Judeţul Alba 2018-2023
Starea de conservare a patrimoniului construit este o prioritate a guvernării pentru orice
națiune preocupată de prezentul și viitorul ei.
Distrugerea sau degradarea patrimoniului construit înseamnă dispariția memoriei și a
indentității culturale a cetățenilor Romaniei și, în consecință, incapacitatea de a transmite aceasta
moștenire generațiilor viitoare. Distrugerea sau neglijarea acestuia înseamna totodată sărăcirea
ireversibilă a contribuției României, ca membră a Uniunii Europene, la diversitatea culturală
europeană.
Protecția responsabilă și valorificarea patrimoniului cultural construit și a monumentelor
istorice reprezintă o componentă a dezvoltării durabile a teritoriului național, care presupune
păstrarea unui echilibru între existența resurselor, exploatarea economică a acestora și
posibilitățile generațiilor viitoare de a dispune de acestea.
Factorul agravant pentru pericolul în care se afla patrimoniul construit din Romania îl
constitue însa, odată cu creșterea economică, presiunea investițiilor imobiliare și a dezvoltărilor
necontrolate, care antrează distrugerea a ceea ce a mai ramas intact după demolarile agresive din
anii comunismului: centrele istorice ale orașelor, zonele de arhitectură protejată, siturile
arheologice, arhitectura rurală tradițională, și căile de acces la acestea. Aceste distrugeri sunt
favorizate de menținerea - sub pretextul încurajarii dezvoltării - a unei legislații extrem de
permisive în domeniile urbanismului, amenajării teritoriului și a patrimoniului istoric.
Sistemul național de protecție al patrimoniului construit, cu toate ca a antrenat în cele
peste două decenii resurse umane și materiale importante, prezintă unele lacune.
Eficiența sistemului de protectie al patrimoniului construit reflectată în indicatorii
privind starea de conservare a monumentelor istorice la nivel național se traduce în statistici
negative la nivel european.
În condițiile unei eficiențe discutabile a sistemului de protectie a patrimoniului, la nivel
național, se impune o abordare teritorială a domeniului, în măsura în care autoritățile publice
locale-consilii județene și consilii locale au atribuții stabilite prin lege în ceea ce privește
asigurarea protecției patrimoniului construit.
În acest context, avand in vedere atribuțile Consiliul Județean Alba de coordonare a
autorităților publice locale și de asigurare a protecției patrimoniului cultural construit, conform
Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale și în concordanță cu Strategia de dezvoltare a
Județului Alba, pe perioada 2014-2020, propun aprobarea Strategiei de protecţie a
monumentelor istorice din Judeţul Alba 2018-2023.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Î

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA AMENAJAREA TERITORIULUI
ŞI URBANISM
Nr.5369din19.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de protecţie
a monumentelor istorice din Judeţul Alba 2018-2023

Având în vedere prevederile art.91 din Legea 215/2001 a administrației publice locale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art.24^1 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului
și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art.48 din Legea 422/2001 privind protecția monumentelor
istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională
în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere art.5, alin.1, lit.f) din Legea 544/2001 privind liberul acces la
informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
Consiliul Județean Alba ca autoritate publică locală cu atribuții de coordonare a
autorităților publice locale și de asigurare a protecției patrimoniului cultural construit, conform
Legii nr.215/2001 a administratiei publice locale și în concordanță cu Strategia de dezvoltare a
Județului Alba, pe perioada 2014-2020 a inițiat elaborarea unui set de strategii sectoriale, printre
care și Strategia de protecție a monumentelor istorice din județul Alba 2018-2023.
Elaborarea Strategiei județului Alba în domeniul protejării patrimoniului construit
decurge din nevoia obiectivă de a avea o creștere eficientă a sistemului de protecție față de care
Consiliul Județean Alba are atribuții directe prevazute prin lege dar și responsabilitatea
instituționala în raport cu toate instituțiile de specialitate, administrațiile locale și actorii privați
sau publici interesați de acest sector.
Strategia își propune un "inventar lărgit" - Analiza diagnostic - al domeniului, urmat de o
analiza SWOT corelată îndeaproape conținutului etapei de Analiza-diagnostic, iar ca și concluzii
ale demersului, se va realiza partea de proiectare a sistemului de protecție a patrimoniului
construit la nivel judetean pentru perioada 2018-2023.
Ca orice demers de planificare strategică, documentul a fost realizat în parteneriat cu
toate categoriile de reprezentanți ai domeniului-instituții, asociații profesionale, autorități publice
locale, va urmări clarificarea contextului actual, cu aspecte pozitive și negative, în vederea
imbunătățirii situației existente, fără pretenția de a inventaria cu grad maxim de rigoare toate
componentele sistemului de protecție a patrimoniului construit la nivelul județului Alba, ci mai
degrabă cu intenția deschiderii unui proces de evaluare strategică pe termen mediu și lung care să
devină o platformă comună de lucru pentru toti actorii din domeniu, sub coordonarea Consiliului
Județean Alba în calitate de administrație locală la nivel județean, coordonatoare de politici
publice locale.
Documentul elaborat sub coordonarea Consiliului Județean Alba cuprinde punctele de
vedere, opiniile, perspectivele tuturor celor care au legatură directă sau indirectă cu sistemul de
protecție al patrimoniului construit indiferent de poziția pe care se află în arhitectura acestuia.
Rolul asumat de Consiliul Județean Alba în elaborarea și implementarea acestei Strategii
este de a reuni, unifica și corela perspectivele tuturor actorilor importanți la nivel județean și de a
structura o planificare realistă și asumată a intervențiilor ce vor avea loc în perioada următoare la
nivel județean în domeniul protecției patrimoniului construit.

Metodologia realizării Strategiei de protecție a monumentelor istorice din județul Alba
2018-2023 a urmărit următoarele elemente cheie:
1. Obținerea unui document complex și modern, realizat cu respectarea criteriilor cheie de
calitate utilizate în evaluarea documentelor strategice la nivel european: relevanță, eficacitate,
eficiență, consecvență și coerență, pragmatism, sustenabilitate și aranjamente de management și
monitorizare.
2. Participarea și implicarea activă a factorilor locali interesați, a comunității în procesul
de planificare strategică, pentru a construi susținerea necesară în vederea implementării ulterioare
și stimularea construirii de relații de parteneriat, abordarea în comun a unor probleme de
importanță majoră pentru protecția monumentelor istorice.
3. Raportarea Strategiei de protecție a monumentelor istorice din județul Alba 2018-2023
la sursele de finanțare existente, disponibile prin accesarea de finanțări neramburasabile ((bugetul
de stat, fonduri europene).
Etapele parcurse în procesul de elaborare a Strategiei de protecție a monumentelor
istorice din județul Alba 2018-2023 au fost:`
a). Analiza sistemului de protecție al monumentelor istorice - eficiența mecanismului de
protecție a monumentelor istorice;
b). Formularea viziunii, identificarea obiectivului strategic, stabilirea direcțiilor strategice
și a obiectivelor specifice, identificarea domeniilor prioritare de intervenție;
c). Elaborarea documentelor strategice și anume:
- elaborarea portofoliului de proiecte prioritare strategice pentru perioada 2018-2023;
- elaborarea Planului de acțiune pentru implementarea strategiei;
d). Consultarea publică - supunerea spre dezbatere publica - consultarea populatiei și a
actorilor cheie cu privire la strategia de dezvoltare, a rezultatelor obținute în diferitele faze de
elaborare a Strategiei.
Documentul programatic cuprinde următoarele capitole:
INTRODUCERE. Patrimoniul construit - domeniu de interes strategic local, național, european
și mondial;
Cap.I Cadrul legislativ; Cadrul instituțional - Autorități, instituții și organisme cu atribuții
în protejarea patrimoniului construit;
Cap.II Patrimoniul construit din județul Alba - identificare și clasificare;
o Monumente UNESCO;
o Monumente de arhitectură înscrise în LMI 2015;
o Monumente de arheologie;
o Zone protejate(zona de protecție a monumentelor istorice, zone construite
protejate);
o Zone cu valoare cultural-identitară(vernaculare);
Cap.III Stadiul actual al conservării și protejării patrimoniului construit în judetul Alba;
o Salvarea si salvgardarea patrimoniului construit în județul Alba;
o Valorificarea și promovarea patrimoniului construit în județul Alba;
Cap.IV Analiza sistemului de protecție al monumentelor istorice - eficiența mecanismului
de protecție a monumentelor istorice;(descriere, lacune ale sistemului de protecție, lacune
legislative ale sistemului de protecție, factori de risc ai patrimoniului construit, diagnostic,
tendințe, priorități); Cap. V Analiza SWOT ;
Cap.VI PERSPECTIVE: Viziune, Scop, Obiective, Planuri de acțiune;
Cap.VII Implementarea și monitorizarea Strategiei de protecție a monumentelor istorice.
Direcțiile și obiectivele strategice ale Strategiei sunt:
D I. Protejarea integrată a patrimoniului cultural construit
Obiectiv nr.1: Inventarierea, cercetarea, informarea și documentarea situației monumentelor
istorice la nivel județean și local;
Obiectiv nr.2: Salvarea și salvgardarea patrimoniului cultural construit din județul Alba;
Obiectiv nr.3: Dezvoltarea infrastructurii legate de patrimoniul construit;
Obiectiv nr.4: Promovarea monumentelor istorice înscrise în LMI 2015;
Obiectiv nr.5: Valorificarea, refuncționalizarea monumentelor înscrise în LMI 2015.
D II. Cresterea capacitatii de interventie a administratiei publice in protejarea patrimoniului
construit

Obiectiv nr.1 Realizarea unui sistem de management al patrimoniului construit și al siturilor
arheologice;
Obiectiv nr.2 Crearea unor mecanisme transparente și competitive de finanțare a intervențiilor în
domeniul protejării și valorificării patrimoniului construit;
D III. Cresterea nivelului de constientizare si sensibilizare a populatiei cu privire la conservarea
patrimoniului construit si a siturilor arheologice
Obiectiv nr.1 Informarea proprietarilor de monumente istorice asupra drepturilor și obligațiilor
privind dreptul de folosință a monumentului istoric;
Obiectiv nr.2 Stimularea participării cetățenilor la acțiuni de interes general privind protejarea și
promovarea patrimoniului.
Portofoliul de proiecte prioritare strategice este prezentat în detaliu în cadrul Strategiei de
protecție a monumentelor istorice din județul Alba 2018-2023, aceste proiecte au fost colectate și
validate, în urma centralizării chestionarelor care au fost transmise tuturor unităților
administrativ-teritoriale din județ și în urma întâlnirilor organizate cu actorii relevanți: consilieri
județeni, reprezentanți ai administraților publice locale, reprezentanți ai institușiilor publice
descentralizate, asociașii profesionale, etc.
În consecință propunem spre aprobare Consiliului Județean Alba prezentul proiect de
hotarare în forma prezentată.

ARHITECT ȘEF,
VOICHIŢA MARIA COMAN
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CUPRINS
INTRODUCERE. Patrimoniul construit - domeniu de interes strategic local, național, european si mondial;
Cap.I Cadrul legislativ; Cadrul instituțional - Autorități, instituții și organisme cu atribuții în protejarea
patrimoniului construit;
Cap.II Patrimoniul construit din județul Alba - identificare și clasificare;
o Monumente UNESCO;
o Monumente de arhitectură înscrise în LMI 2015;
o Monumente de arheologie;
o Zone protejate(zona de protecție a monumentelor istorice, zone construite protejate);
o Zone cu valoare cultural-identitară(vernaculare);
Cap.III Stadiul actual al conservării și protejării patrimoniului construit în judetul Alba;
o Salvarea si salvgardarea patrimoniului construit în județul Alba;
o Valorificarea și promovarea patrimoniului construit în județul Alba;
Cap.IV Analiza sistemului de protecție al monumentelor istorice - eficiența mecanismului de protecție a monumentelor
istorice;(descriere, lacune ale sistemului de protecție, lacune legislative ale sistemului de protecție, factori de risc ai patrimoniului
construit, diagnostic, tendințe, priorități);
Cap. V Analiza SWOT ;
Cap.VI PERSPECTIVE: Viziune, Scop, Obiective, Planuri de acțiune;
Cap.VII Implementarea și monitorizarea Strategiei de protecție a monumentelor istorice
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I. INTRODUCERE. SALVAREA și SALVGARDAREA PATRIMONIULUI CONSTRUIT - DOMENIU DE INTERES LOCAL,
NAȚIONAL, EUROPEAN și MONDIAL
Starea de conservare a patrimoniului construit este o prioritate a guvernării pentru orice națiune preocupată de prezentul și viitorul ei.
Distrugerea sau degradarea patrimoniului construit înseamnă dispariția memoriei și a indentității culturale a cetățenilor Romaniei și, în
consecință incapacitatea de a transmite aceasta moștenire generațiilor viitoare. Distrugerea sau neglijarea acestuia înseamna totodată sărăcirea
ireversibilă a contribuției României, ca membră a Uniunii Europene, la diversitatea culturală europeană.
Ceea ce lipsește Romaniei este o atitudine coerentă din partea autorităților responsabile, care ar fi presupus recunoașterea, inclusiv
juridică, a faptului că patrimoniul cultural reprezintă o prioritate națională, precum și asumarea deciziei și responsabilității politice de a
acorda protecție restaurării și conservării patrimoniului, considerația și sprijinul financiarc necesar.
Protecția responsabilă și valorificarea patrimoniului cultural construit și a monumentelor istorice reprezintă o componentă a dezvoltării
durabile a teritoriului național, care presupune păstrarea unui echilibru între existența resurselor, exploatarea economică a acestora și
posibilitățile generațiilor viitoare de a dispune de acestea.
Factorul agravant pentru pericolul în care se afla patrimoniul construit din Romania îl constitue însa, odată cu creșterea economică,
presiunea investițiilor imobiliare și a dezvoltărilor necontrolate, care antrează distrugerea a ceea ce a mai ramas intact după demolarile agresive
din anii comunismului: centrele istorice ale orașelor, zonele de arhitectură protejată, siturile arheologice, arhitectura rurală tradițională, și căile
de acces la acestea. Aceste distrugeri sunt favorizate de menținerea - sub pretextul încurajarii dezvoltării - a unei legislații extrem de permisive în
domeniile urbanismului, amenajării teritoriului, protejării mediului și a patrimoniului istoric.
Sistemul național de protecție al patrimoniului construit, cu toate ca a antrenat în cele peste două decenii resurse umane și materiale
importante, prezintă unele lacune. Aceste lacune pot fi puse pe seama urmatorilor factori:
 incapacității sau ineficienței administrative, la toate nivelurile și, partial, lacunelor existente în procesul de autorizare a
construirii;
 lipsa unei viziuni asupra patrimoniului construit împartășită de membrii comunității care să permită reducerea acțiunilor
ilegale.
Eficiența sistemului de protectie al patrimoniului construit reflectată în indicatorii privind starea de conservare a monumentelor istorice
la nivel național se traduce în statistici negative care ne situează pe poziții fruntașe la nivel european.
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În condițiile unei eficiențe discutabile a sistemului de protectie a patrimoniului, la nivel național, se impune o abordare teritorială a
domeniului, în măsura în care autoritățile publice locale-consilii județene și consilii locale au atribuții stabilite prin lege in ceea ce privește
asigurarea protecției patrimoniului construit.
În acest context, Consiliul Județean Alba ca autoritate publică locală cu atribuții de coordonare a autorităților publice locale și de
asigurare a protecției patrimoniului cultutal construit, conform Legii nr.215/2001 a administratiei publice locale și în concordanță cu Strategia de
dezvoltare a Județului Alba, pe perioada 2014-2020 a inițiat elaborarea unui set de strategii sectoriale, printre care și Strategia județeana în
domeniul protejării, salvării și salvgardării monumentelor istorice.
Scopul acestui demers este acela de a asigura coerența planurilor de dezvoltare sectoriale la nivel de județ astfel încât să se realizeze o
dezvoltare echilibrată și durabilă a tuturor domeniilor de activitate în care administrațiile publice locale au atribuții și responsabilități pentru
a asigura cetățenilor un nivel de trai cât mai ridicat și comunități cât mai prospere.
Strategia județului Alba în domeniul protejării patrimoniului construit decurge din nevoia obiectivă de a avea o creștere eficientă a
sistemului de protecție față de care Consiliul Județean Alba are atribuții directe prevazute prin lege dar și responsabilitatea instituționala în
raport cu toate instituțiile de specialitate, administrațiile locale și actorii privați sau publici interesați de acest sector.
Strategia își propune un "inventar lărgit" - Analiza diagnostic - al domeniului, urmat de o analiza SWOT corelată îndeaproape
conținutului etapei de Analiza-diagnostic, iar ca și concluzii ale demersului, se va realiza partea de proiectare a sistemului de protecție a
patrimoniului construit la nivel judetean pentru perioada 2018-2023.
Ca orice demers de planificare strategică, documentul ce va fi realizat în parteneriat cu toate categoriile de reprezentanți ai domeniuluiinstituții, asociații profesionale, autorități publice locale - va urmări clarificarea contextului actual, cu aspecte pozitive și negative, în vederea
imbunătățirii situației existente, fără pretenția de a inventaria cu grad maxim de rigoare toate componentele sistemului de protecție a
patrimoniului construit la nivelul județului Alba, ci mai degrabă cu intenția deschiderii unui proces de evaluare strategică pe termen mediu și
lung care să devină o platformă comună de lucru pentru toti actorii din domeniu, sub coordonarea Consiliului Județean Alba în calitate de
administrație locală la nivel județean, coordonatoare de politici publice locale.
Documentul ce va fi elaborat sub coordonarea Consiliului Județean Alba va urmări să cuprindă punctele de vedere, opiniile, perspectivele
tuturor celor care au legatură directă sau indirectă cu sistemul de protecție al patrimoniului construit indiferent de poziția pe care se află în
arhitectura acestuia.
Rolul asumat de Consiliul Județean Alba în elaborarea și implementarea acestei Strategii este de a reuni, unifica și corela
perspectivele tuturor actorilor importanți la nivel județean și de a structura o planificare realistă și asumată a intervențiilor ce vor avea
loc în perioada urmatoare la nivel județean în domeniul protecției patrimoniului construit.
JUDETUL ALBA
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Scopul Strategiei de protecție a monumentelor istorice 2018-2023 urmărește stabilirea unor măsuri corelate de protecție, conservare și
utilizare durabilă a patrimoniului cultural construit și a monumentelor istorice cât și valorificarea potențialului acestui patrimoniu în scopul
întăririi identității culturale locale, în contextul globalizării.
Obiectivele Strategiei de Dezvoltare 2018-2023 a Județului Alba sunt determinate și de procesele și realitățile din domeniul patrimoniului
cultural construit și a monumentelor istorice, deoarece acestea :
 promovează și dau substanță diversității teritoriale, fundamentând pe baza unor realități, obiectivele de dezvoltare durabilă a unităților
administrativ teritoriale pe raza carora sunt situate;
 contribuie la definirea, întărirea și uneori chiar "restaurarea" identității locale prin conservarea elementelor specifice și a valorilor locale;

Cap.I. CADRUL LEGISLATIV, AUTORITĂȚI, INSTITUȚII și ORGANISME CU ATRIBUȚII ÎN PROTEJAREA
PATRIMONIULUI CONSTRUIT
CADRUL LEGISLATIV, DOCUMENTE DE REFERINȚĂ ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MONUMENTELOR ISTORICE
În ultimele decenii ale secolului al XX-lea, dezvoltarea economică și globalizarea, pericolul marginalizării și cel al dispariției cu care se
confruntă numeroase comunități, precum și erodarea treptată a credințelor și convingerilor tradiționale au făcut imperios necesară reconsiderarea
pe plan internațional a locului patrimoniului cultural, precum și a rolului acestuia în viitorul societăților.
Deoarece uniunea în diversitate este unul din principiile de baza ale Uniunii Europene, a devenit vitală formularea unor strategii
armonizate cu aspirațiile și realitățile culturale ale fiecărei țări.
Documentele "Diversitatea noastră creativă"("Our Creative Diversity"), asumat de ONU și UNESCO, și "Locul central al culturii - o
contribuție la dezbaterea referitoare la cultură și dezvoltare în Europa" ("In from the Margins - A Contribution to the Debate on Culture and
Development in Europe") au revoluționat toate modurile de abordare și definire a culturii.
Altă contribuție la această nouă construcție datează din 1999, anul conferinței internaționale organizate la Florența de UNESCO și Banca
Mondială. Documentul final al acesteia, " Cultura conteaza. Spre noi strategii referitoare la cultură și dezvoltare durabilă", vorbește de la sine:
"Salvarea și protejarea patrimoniului cultural tangibil și intangibil pentru generațiile viitoare pot avea loc doar printr-o articulare consistentă cu
dezvoltarea economică, socială și culturală a generațiilor actuale. Prin urmare, capacitatea generațiilor actuale de a transmite patrimoniul
cultural, va depinde de integrarea adecvată a politicilor referitoare la patrimoniul cultural în procesul dezvoltării globale".
JUDETUL ALBA
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Trebuie constatat faptul că, în ceea ce privește protejarea patrimoniului cultural și integrarea sa în marile proiecte de dezvoltare durabilă,
România nu a pus în aplicare cu determinare și consecvență măsuri eficiente, în conformitate cu prevederile convențiilor internaționale la care a
aderat și cu interesul public pe care îl reprezintă patrimoniul cultural. Rezultatul care se poate observa este o pierdere accelerată și irecuperabilă a
patrimoniului. Această stare de fapt are deopotrivă cauze istorice și recente. Printre cauzele principale se numară politica de distrugere a
patrimoniului cultural dusă de regimul comunist, care a inclus mutilarea legislației domeniului și desființarea instituțiilor de protecție, restaurare
și consrvare. Din acea perioadă au rămas, o ușurință condamnabilă a gestului demolator, indiferența autorităților, resemnarea și nepăsarea
comunităților locale.
După 1990, România a aderat rapid(1990-1996) la principalele convenții internaționale ale UNESCO și Consiliului Europei din domeniul
protejării patrimoniului cultural și natural, consolidând un sistem legislativ și operațional diferit de cel al perioadei anterioare.
Cadrul legislativ specific pentru monumentele UNESCO:
România a aderat la convenții europene și mondiale importante, ale căror dimensiuni trebuie integrate în planificarea strategica a
teritoriului:
 Convenția pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, UNESCO, Paris 2003(Legea nr.410/2005)
 Convenția privind protecția și promovarea diversității culturale, UNESCO, Paris, 2005, adoptată prin Legea nr.248/2006
 Recomandarea UNESCO referitoare la protecția bunurilor culturale periclitate de lucrări publice sau private(19 nov.1968)
 Recomandarea UNESCO referitoare la protectia la nivel național a patrimoniului cultural și natural( 16 noiembrie 1972)
 Recomandările UNESCO privind peisajul istoric urban, UNESCO (noiembrie 2011)
Activitatea stiințifică internațională este guvernată de Carte adoptate la reuniuni ale organismelor internaționale de specialitate, cum este
ICOMOS. Printre acestea menționam ca fiind de maximă importanță pentru domeniu:
 Carta de la Veneția privind conservarea și restaurarea monumentelor istorice (ICOMOS,1964)
 Carta pentru gestiunea patrimoniului arheologic (ICOMOS,1990)
 Carta patrimoniului construit vernacular(ICOMOS, 1999)
 Carta itinerariilor culturale(ICOMOS, 2008)
 Carta internațională a turismului cultural(ICOMOS, 1999)
 Carta pentru interpretarea și prezentarea studiilor culturale de patrimoniu(ICOMOS,2008)
Cadrul legislativ european și documentele de referință
România a aderat la convenții europene, ale căror dimensiuni trebuie sa fie integrate în planificarea strategică a teritoriului:
 Convenția culturală europeană(Consiliul Europei, adoptată prin Legea 77/1991)
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Convenția europeană pentru protecția patrimoniului arheologic, adoptată la La Valetta la 16 ianuarie 1992(Consiliul Europei,
adoptată prin Legea nr.150/1997);
Surse legislative, directive, convenții, recomandări la nivel național
Legea nr.422 din 18 iulie 2001cu modificarile si completarile ulterioare privind protejarea monumentelor istorice, republicată , cu
modificările și completările ulterioare reglementează regimul juridic general al monumentelor istorice. În cuprinsul ei se găsesc dispoziții
privind următoarele probleme legate de monumentele istorice:
 condițiile de indeplinit pentru ca un bun imobil, construcție sau teren situat pe teritoriul României, să poată fi considerat
monument istoric, categoriile de monumente istorice, respectiv procedura de clasare sau declasare a monumentelor istorice în
grupe, în funcție de interesul pe care îl prezintă, local sau național;
 regimul juridic al monumentelor istorice care pot aparține: domeniului public sau privat al statului, al județelor, orașelor sau
comunelor, fie sunt proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice;
 termenele și condițiile exercitării dreptului de preemțiune al statului român asupra monumentelor istorice aflate în proprietatea
persoanelor fizice sau juridice, în cazul în care proprietarul optează pentru vânzarea acestora;
 condițiile și acțiunile de intervenție asupra monumentelor istorice;
 instituțiile și organismele cu atribuții în domeniul protejării monumentelor și sfera atribuțiilor acestora: Ministerul Culturii si
Identității Naționale, Comisia Monumentelor Istorice, Institutul National al Patrimoniului, Oficiul Național al Monumentelor
istorice, Comisiile zonale ale monumentelor istorice, Colectivul de control pentru activitatea de protejare a monumentelor istorice
constituit în cadrul Ministerului Culturii și Cultelor;
 drepturile și obligațiile proprietarilor de monumente istorice sau titularilor dreptului de administrare sau a altor drepturi reale
asupra acestora;
 scutirile precum și beneficiile de impozitare in privinta proprietarilor monumentelor istorice sau titularilor dreptului de
administare sau a altor drepturi reale asupra acestora, în cazul necesitatății de a efectua anumite intervenții;
 atribuțiile autorităților administrației publice locale în domeniul protejării monumentelor istorice, cum sunt primarii, consiliile
locale sau județene;
 finantarea protejarii monumentelor istorice;
 timbrul monumentelor istorice;
 sancțiunile contraventionale si penale prevazute pentru faptele prin care se încalcă dispozitiile legii.
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Hotararea Guvernului nr.1268/2010 privind aprobarea Programului de protecție și gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista
patrimoniului mondial UNESCO care stabilește:
 obiectivele generale ale Programului de protecție și gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial
UNESCO;
 descrierea și înțelegerea semnificației valorii universale a monumentelor istorice înscrise pe Lista patrimoniului mondial
UNESCO;
 evaluarea măsurilor de protecție și gestiune a monumentelor înscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO;
 sistemul de management al monumentelor;
 monitorizarea Programului de protecție și gestiunea monumentelor înscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO;
Ordonanța Guvernului nr.47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista
patrimoniului mondial:
 măsurile speciale de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial;
 finanțarea pazei, a lucrărilor de reparație, întreținere curentă, punere în valoare, restaurare, consolidare și conservare a
monumentelor istorice indiferent de regimul de proprietate al acestora, se poate face și de la bugetul de stat prin bugetul
Ministerului Culturii;
 cuprinsul programului de gestiune și protecție;
 elaborarea planurilor anuale de către consiliul județean pe teritoriul căruia se află monumentul istoric care face parte din Lista
patrimoniului mondial, cu consultarea proprietarilor, administratorilor sau titularilor altor drepturi reale asupra imobilelor în cauză
și a consiliului local respectiv și sunt avizate de Ministerul Culturii, Secretariatul de Stat pentru Culte și Ministerul Lucrarilor
Publice și Amenajarii teritoriului.
Hotararea Guvernului nr. 610/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a creditelor necesare
efectuarii de lucrari de protejare la monumentele istorice detinute de persoanele fizice sau juridice, care vine cu reglementari privind:
- fondul de creditare
- condițiile și criteriile de acordare a creditelor
- procedura acordării creditelor
- conținutul contractului de creditare
- obligațiile beneficiarilor de credite;
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Hotararea Guvernului nr.1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situațiile în care Ministerul Culturii și Cultelor,
respectiv autoritățile administrației publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare și de intervenție asupra
monumentelor istorice, proporția contribuției, procedurile, precum și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul
decât statul, municipiul, orașul sau comuna, reglementează cadrul organizatoric și metodologia unitară în vederea asigurării accesului
egal la finanțare al oricărei persoane fizice sau juridice, proprietară a unui monument istoric(proporția acoperirii costurilor, condițiile,
procedura, cuprinsul cererii privind acordarea contribuției, procedura de urgență);
Hotărârea nr.1502/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice și modalitățile de
percepere, încasare, virare, utilizare și evidențiere a sumelor rezultate din aplicarea acestora;
Ordonanța Guvernului nr.21/2006 privind regimul concesionarii monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare, are în
vedere problematica concesionării monumentelor istorice având ca aspecte de evidențiat:
- scopul și procedura concesionarii
- condițiile calității de concedent și concesionar
- componența și atribuțiile comisiei de evaluare;
Ordonanta nr.43 din 30 ianuarie 2000 cu modificarile si completarile ulterioare, privind protecția patrimoniului arheologic și declararea
unor situri arheologice de interes național;
Ordinul nr. 2684 din 18 iunie 2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Obligației privind folosirea monumentului istoric și a
conținutului acesteia, prin care se statuează ca, Obligația privind folosința monumentului istoric este un document obligatoriu, cu
caracter permanent, prin care sunt precizate condițiile și regulile de utilizare sau de exploatare și de întreținere a unui monument
istoric;
Ordinul ministrului culturii si cultelor nr.2495/2010 pentru reorganizarea activității de atestare a specialiștilor, experților și
verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice și pentru aprobarea normelor metodologice privind atestarea
acestora ;
Ordinul ministrului culturii si cultelor nr.2260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare și inventariere a
monumentelor istorice;
Ordinul ministrului culturii si cultelor nr.2173/2013, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei
Naționale a Monumentelor Istorice;;
Ordinul nr.2237/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice;
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Ordinul nr.2408/2011 privind stabilirea personalului împuternicit să constate contravenții și să aplice amenzile prevăzute de actele
normative din domeniul culturii, precum și pentru aprobarea modelului legitimației persoanelor împuternicite și a modelelor proceselorverbale de constatare și sancționare a contravențiilor;
 Legea 6/2008 privind regimul juridic al patrimoniului tehnic și industrial - reglementează regimul juridic general al patrimoniului tehnic
și industrial, precum și protejarea acestuia, ca parte a patrimoniului cultural național;
Acte normative cu incidență în domeniul monumentelor istorice
 CODUL CIVIL
 CODUL PENAL
 CODUL FISCAL (art.456 - Scutiri)
 Legea 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;
 NORMELE METODOLOGICE din 12 octombrie 2009 de aplicare de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ți completările ulterioare;
 Legea nr.350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr.153 din 5 iulie 2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor;
 Ordinul 562 din 20 octombrie 2003 pentru aprobarea Reglementării tehnice"Metodologie de elaborare și conținutul-cadru al
documentațiilor de urbanism pentru zone construite protejate "(PUZ);
 Hotărârea Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările
ulterioare;
Documente de planificare strategică în domeniul protecției monumentelor istorice
 Programul de guvernare 2014-2020;
 Strategia de dezvoltare teritorială a României 2014-2020;
 Strategia sectorială în domeniul culturii și patrimoniului național pentru perioada 2014-2020(Ministerul Culturii - Centrul de
Cercetare și Consultanță în Domeniul Culturii);
 Planul de Amenajare a Teritoriului Național(PATN) - Secțiunea a III-a - zone protejate (Legea nr. 5 din 6 martie 2000);
 Strategia de dezvoltare a județului Alba;
 P.A.T.J Alba aprobat cu H.C.J. nr. 188/29.09.2011;
 PUG-urile U.A.T-lor;
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Ministerul Culturii și Identității Naționale:
- emite avizele necesare în vederea eliberării autorizațiilor de construire pentru lucrările și investițiile asupra monumentelor istorice;
- emite avizul privind regulamentele de construire din zonele de protecție a monumentelor istorice și în zonele construite protejate;
- emite avizul privind studiile de fundamentare istorico-științifică pentru delimitarea zonelor de protecție a monumentelor istorice sau a
zonelor construite protejate, ale secțiunilor de specialitate din planurile de amenajare a teritoriului și planurilor urbanistice, precum și
pentru proiectele de restaurare a monumentelor istorice;
- emite avizele pentru secțiunile de specialitate din planurile urbanistice generale ale unităților administrativ-teritoriale, planurile
urbanistice zonale, precum și din planurile urbanistice de detaliu, care au ca obiect monumente istorice sau zone construite protejate;
- emite avizele pentru intervenții asupra imobilelor situate în zonele de protecție a monumentelor istorice și în zonele construite protejate,
pentru care nu există regulamente de construcție avizate;
Ministerul Afacerilor Interne, cu structurile sale specializate în protejarea patrimoniului cultural din cadrul Politiei Romane
Comisia Naționala a Monumentelor Istorice CNMI - organism stiințific de specialitate, care funcționeaza pe lângă Ministerul
Culturii
- propune avizul privind studiile de fundamentare istorico-științifică pentru delimitarea zonelor de protecție a monumentelor istorice
clasate în grupa A sau a zonelor construite protejate care cuprind monumente istorice clasate în grupa A, ale secțiunilor de specialitate
din planurile de amenajare a teritoriului și planurile urbanistice, precum și pentru proiectele de restaurare a monumentelor istorice
clasate în grupa A;
- propune avizul pentru documentațiile privind intervențiile asupra monumentelor istorice sau inscripționarea monumentelor istorice,
având la baza texte avizate de organisme sau institutii știintifice de specialitate;
- propune avizul pentru intervenții asupra imobilelor situate în zonele de protecție a monumentelor istorice și în zonele construite
protejate, pentru care nu există regulamente de construcție avizate; aceasta atribuție poate fi delegată Comisiilor zonale ale monumentelor
istorice;
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INP - Institutul Național al Patrimoniului - administrează în numele Ministerului Culturii monumentele istorice intrate cu orice
titlu în proprietatea statului, altele decât cele administrate de alte instituții publice:
- gestionează fondurile destinate cercetării, expertizării și executării lucrărilor de consolidare-restaurare și punere în valoare a
monumentelor istorice, prin Programul Național de Restaurare a Monumentelor Istorice, finanțat de bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Culturii și Identitatii Nationale;
- fundamentează necesarul de credite; stabilește prioritățile și evaluează documentațiile prezentate de persoanele de drept privat în
vederea obținerii de credite fără dobandă, cu dobandă redusă sau cu dobandă legală, pentru efectuarea de lucrări de protejare la
monumentele istorice deținute;
- gestionează, prin acordarea de credite, sumele provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice;
- asigură fundamentarea științifica a deciziilor și a avizelor Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice privind clasarea și evidența
monumentelor istorice, intervențiile asupra acestora, precum și în zonele lor de protecție;
- elaborează și actualizează periodic Lista monumentelor istorice din România;
- gestionează Registrul specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici, precum si procedurile de atestare și înscriere în acesta;
- colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național și cu instituții de specialitate in
activitatea de inventariere și de cadastru a monumentelor istorice;
- poate declanșa procedura de clasare a bunurilor mobile și a bunurilor imobile aflate în pericol și poate elabora dosarele de clasare
conform Normelor metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice;
- elaborează proiecte de valorificare prin turism cultural a monumentelor istorice, precum și a zonelor de protecție a acestora și propune
în acest sens colaborarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național cu ministerele și autoritățile de resort;
Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniu Național Alba:
- solicită Direcției Generale Patrimoniu Cultural National - Direcția Monumente Istorice și Arheologie din cadrul Ministerului Culturii și
Patrimoniului Național declanșarea procedurii de clasare de urgență în cazul bunurilor imobile aflate în pericol iminent de distrugere sau
de alterare fizică;
- comunică neîntârziat declanșarea procedurii de clasare sau de declasare, dupa caz, proprietarului, titularului dreptului de administrare
sau titularului altui drept real asupra bunurilor imobile în cauză;
- întocmește și comunică proprietarilor sau titularilor dreptului de administrare, Obligația privind folosința monumentului istoric, act prin
care sunt precizate condițiile și regulile de utilizare sau exploatare și întreținere a bunurilor mobile clasate monument istoric;
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- emite avize privind intervențiile monumentelor istorice potrivit competențelor stabilite prin regulamente și instrucțiuni emise de
Ministerul Culturii și Patrimoniului National;
- controlează intervențiile care se fac asupra monumentelor istorice în baza avizelor emise; în cazul realizării de lucrări neautorizate sau
care încalcă avizele emise, prin personalul abilitat, întrerupe lucrările până la intrarea în legalitate, aplică sancțiuni și, după caz, dispune
revenirea la situația inițială sau sesizează organele de cercetare penală;
- emite avize pentru efectuarea cercetărilor arheologice la monumente istorice potrivit competențelor stabilite prin Regulamentul de
organizare și funcționare al Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice și prin reglementarile privind protejarea patrimoniului
arheologic și controlează modul în care instituțiile organizatoare ale cercetărilor și responsabilii științifici ai lucrărilor respectă
standardele și procedurile în vigoare;
- analizează, verifică și propune avizarea solicitărilor proprietarilor cu privire la introducerea monumentelor istorice în circuitul public
prin respectarea de către proprietari a condițiilor corespunzatoare de vizitare, fotografiere, filmare, reproducere și de publicitate;
- înregistrează angjamentele scrise ale persoanelor fizice care dobândesc prin moștenire sau donație un bun imobil clasat monument
istoric utilizat ca locuință sau pentru activitati necomerciale, privind intenția de a executa , în termen de 12 luni, lucrări de consolidare și
restaurare stabilite prin documentație tehnică aprobată și avizată potrivit legii și avizeaza, în situații justificate, prelungirea cu încă 12
luni a termenului asumat prin angajament; urmărește realizarea lucrărilor respective în condițiile și la termenele stabilite și comunica
Directiei Judetene a Finantelor Publice constatarile sale in scopul recuperarii taxei de timbru, atunci cand lucrarile nu respectă condițiile
și termenele stabilite sau când bunul este înstrăinat inaintea efectuării sau încheierii lucrarilor de consolidare sau restaurare;
- avizează documentații de urbanism sau documentații tehnice pentru lucrările finanțate de proprietarii imobilelor din zona de protecție a
monumentelor istorice sau în zonele construite protejate instituite potrivit legii, care sunt necesare pentru păstrarea cadrului construit, în
vederea reducerii cu 50% a taxelor de autorizare a acestor lucrări;
- asigura consultanță de specialitate gratuită pentru proprietari privind regulile de protejare a monumentelor istorice(intervenții de orice
fel și condiții de exploatare) și posibilități de acces la sprijin financiar(din partea autorităților locale, centrale sau prin diverse programe
de finanțare);
Comisia Zonală a Monumentelor Istorice (CZMI)-organism științific de pe lângă Ministerul Culturii
- propune avizul privind documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului pentru instituirea, delimitarea și reglementarea construirii
zonelor de protecție a monumentelor istorice clasate în grupa B sau a zonelor construite protejate cu monumente istorice clasate în grupa
B;
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- propune avizarea planurilor urbanistice de detaliu și a proiectelor de execuție în zonele de protecție a monumentelor istorice din grupa
A și în zonele protejate cu monumente istorice clasate în grupa A, pentru care există reglementări avizate de Ministerul Culturii și
Cultelor;
- propune avizul privind documentațiile tehnice care cuprind lucrări de cercetare, investigații, expertize tehnice, proiecte tehnice și detalii
de execuție pentru monumentele istorice clasate în grupa B;
- propune avizul privind documentațiile pentru lucrări de întreținere și reparații curente la monumentele istorice clasate în grupa A, care
nu aduc modificări de arhitectură ori ale componentelor artistice, în condițiile în care lucrările se execută cu materiale și tehnici de lucru
specifice epocii de edificare a monumentului istoric;
Consililiul Județen Alba are următoarele atribuții:
- cooperează cu Direcția pentru Cultură a Județului Alba, comunicând toate informațiile referitoare la monumentele istorice aflate
în teritoriul lor de competență; facilitează comunicarea dintre Direcția pentru Cultură a Județului Alba și consiliile locale ale
orașelor și comunelor din teritoriu;
- inițiaza, cu avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale, procedura de expropriere pentru cauză de utilitate publică, în
vederea protejării monumentelor istorice;
- sprijină și îndrumă activitatea consiliilor locale ale comunelor sau ale orașelor, care nu au organizate servicii în domeniu sau
posturi specializate în aparatul propriu pentru protejarea monumentelor istorice înscrise în Lista monumentelor istorice din grupa B
și aflate pe teritoriul administrativ al acestora;
- eliberează autorizatii de construire sau de desfiintare pentru monumente istorice și pentru imobile aflate în zona de protectie a
monumentelor istorice sau în zonele construite protejate, numai pe baza și in conditiile avizului Ministerului Culturii si Identitatii
Naționale sau ale Direcției pentru Cultura a Județului Alba;
Administrațiile publice locale (primăriile) prin structurile de specialitate au ca principale atribuții:
- coopereaza cu organismele de specialitate și cu instituțiile publice cu responsabilități în domeniul protejării monumentelor istorice și
asigura punerea în aplicare și respectarea deciziilor acestora;
- asigura protejarea monumentelor istorice clasate, aflate în domeniul public sau privat al municipiului, respectiv orașului sau comunei,
precum și a celor abandonate sau aflate în litigiu, alocând resurse financiare în acest scop;
- se pot asocia cu Consiliul Județean, precum și cu persoane fizice sau juridice pentru realizarea unor lucrări de protejare a
monumentelor istorice;
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- participa la finanțarea lucrărilor de protejare a monumentelor istorice, prevăzând distinct sumele necesare în acest scop în bugetele pe
care le administrează;
- cuprind în programele de dezvoltare economico-sociala, urbanistică, respectiv de amenajare a teritoriului, obiective specifice privind
protejarea monumentelor istorice, elaboreaza, actualizează și aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism privind
monumentele istorice sau zonele protejate care conțin monumente istorice;
- iau masurile tehnice și administrative necesare în vederea prevenirii degradării monumentelor istorice;
- includ în structura aparatului propriu compartimente specializate sau, dupa caz, posturi ori sarcini de serviciu precise în domeniul
protejării monumentelor istorice;
- elaborează planurile anuale de gestiune și protectie a monumentelor istorice de pe teritoriul unității administrativ-teritoriale care sunt
înscrise în Lista Patrimoniului Mondial și asigură monitorizarea acestora;
Primarul are următoarele atribuții specifice:
- verifică existența tuturor avizelor de specialitate în domeniul monumentelor istorice și conformitatea autorizației cu prevederile
acestora, precum și îndeplinirea dispozițiilor cuprinse în Obligația privind folosința monumentului istoric, conform prevederilor legale,
asigură menționarea în autorizație a tuturor condițiilor conținute în avize la autorizarea lucrărilor asupra monumentelor istorice și
asupra imobilelor situate în zona lor de protecție;
- ia măsuri pentru autorizarea cu prioritate a documentațiilor tehnice care se referă la intervenții asupra monumentelor istorice;
- dispune oprirea oricaror lucrări de construire sau de desfiintare în situația descoperirii de vestigii arheologice, hotărăște și după caz,
organizează paza acestora și anunță în cel mai scurt timp direcția pentru cultura, culte și patrimoniu cultural național județeană;
- asigură, prin aparatul propriu de specialitate și in colaborare cu directia pentru cultură, culte și patrimoniu cultural național
județeană, aplicarea însemnelor distinctive și a siglelor de monumente istorice și controlează întreținerea lor de către proprietar;
- asigura paza și protecția monumentelor istorice aflate în domeniul public și privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale,
precum și ale monumentelor istorice abandonate sau aflate în litigiu, semnalând de urgență, direcției pentru cultura, culte și patrimoniul
cultural național județene, orice caz de nerespectare a legii;
Rolul specialiștilor și expertilor atestați în domeniul protejării monumentelor istorice;
- Conform prevederilor Legii nr.422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice - cu modificările și completările
ulterioare și ale Legii nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții - cu modificările și completările
ulterioare, lucrările de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum și orice alte
lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la construcții reprezentând monumente istorice, inclusiv la anexele
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acestora, la construcții amplasate în zone de protecție a monumentelor și în zone construite protejate, se pot realiza numai în baza unei
autorizații de construire/desființare eliberate pe baza și în conformitate cu avizul emis de către Ministerul Culturii și Patrimoniului
Național sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național.
Documentația tehnică - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de constructie se elaborează de proiectanți autorizați de
Ministerul Culturii și Patrimoniului National.
Elaborarea expertizelor tehnice, a proiectelor de consolidare, restaurare, verificarea tehnică a proiectelor și dirigentarea lucrărilor care
urmează sa fie efectuate la construcții reprezentând monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protecție, se efectuează de
experți și/sau specialiști atestați de către Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, cu respectarea exigențelor specifice domeniului
monumentelor istorice și a cerințelor privind calitatea lucrărilor în construcții.
Atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici se face de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național prin Institutul
Național al Patrimoniului, în baza Ordinului nr.2495 din 26 august 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea
specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejarii monumentelor istorice.
Atestarea persoanelor fizice are drept scop asigurarea condițiilor necesare pentru cercetarea și inventarierea monumentelor istorice,
expertizarea, proiectarea, verificarea și execuția lucrărilor, în conformitate cu actele normative în vigoare.
Intervențiile asupra monumentelor istorice sunt activități specializate, care trebuie efectuate în litera și spiritul conservării și
restaurării științifice consacrate prin Carta de la Veneția, cu respectarea principiilor generale de restaurare și de conservare stipulate în
legislația națională și a recomandărilor din actele internaționale din domeniul monumentelor istorice, pe baza unor cunoștinte temeinice
asupra tehnicilor și materialelor tradiționale de execuție, specifice domeniului de activitate.
Specialiștii, verificatorii și experții atestați de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național sunt înscriși în Registrul specialiștilor
(http://www.monumenteistorice.ro/legislatie/registre/REGSPEC2010.pdf)
și în Registrul experților și verificatorilor tehnici
(http://www.monumenteistorice.ro/legislatie/registre/Regexpert.pdf).
Persoanele înscrise în Registrul specialiștilor și în Registrul experților și verificatorilor tehnici au dreptul de a desfășura activitățile
din domeniile și pentru calitățile pentru care au fost atestate.
Desfășurarea activităților din domeniul protejării monumentelor istorice de către alte persoane decât cele înscrise în Registrul
specialiștilor și în Registrul experților și verificatorilor tehnici este interzisă.
Calitățile pentru care se acordă atestarea sunt: specialist, expert și expert tehnic. Domeniile în care se acordă atestarile, notate după
corespondentul lor în registrele publice sunt:
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- restaurare arhitectură -1;
- urbanism istoric - 2;
- studii, cercetari și inventariere monumente istorice - 3;
- consolidare/restaurare, structuri istorice - 4;
- inginerie instalații - 5;
- conservare/restaurare pictură murală - 6;
- conservare/restaurare pictură pe lemn - 7;
- restaurare lemn, lemn policrom, după caz - 8;
- conservare/restaurare decorații piatră, stucatură si/sau ceramică - 9;
- conservare/restaurare metal - 10;
- conservare/restaurare vitralii și sticlă - 13.
Specializările pentru care se acordă atestările, notate după corespondentul lor în registrele publice sunt:
- elaborare de studii, cercetări și inventariere monumente istorice - A;
- verificare tehnică - B
- șef proiect complex, doar pentru arhitecți - C;
- șef de proiect de specialitate: restaurare arhitectura, structuri istorice,
inginerie instalații, componente artistice și/sau urbanism istoric - D;
- executare lucrări, în funcție de domeniu - E;
- dirigentare lucrări, în funcție de domeniu - F;
- urmărirea comportării în timp și monitorizarea monumentelor istorice, în
functie de domeniu - G
Expertizele vor fi elaborate numai de experți atestați de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, pentru specializarea în care au fost
atestați, respectiv: arhitectură, structură, urbanism, restaurare componente artistice, studii, cercetari.
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GLOSAR TERMENI
Patrimoniul construit
Patrimoniu cultural - constitue un ansamblu de resurse moștenite din trecut pe care persoanele le consideră, indiferent de regimul de
proprietate a bunurilor, ca o reflectare și o expresie a valorilor, credințelor, cunoștințelor și tradițiilor lor în continuă evoluție.
(Convenția-cadru a Consiliului Europei privind valoarea socială a patrimoniului cultural pentru societate, Faro, 2005).
Peisaj cultural - rezultat al interactiunii între factori naturali și umani(UNESCO, World Heritaje Convention), ilustrând evoluția societății
și a așezărilor umane în decursul istoriei, sub influența constrângerilor materiale sau oportunităților generate de mediul lor natural și de factorii
sociali, economici și culturali, atât interni cât și externi(UNESCO, Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage
Convention, 3rd Annex).
Peisajul istoric urban - zona urbană rezultată din sedimentarea istorică a valorilor și caracteristicilor naturale, care depășește noțiunea de
"centru istoric" sau "ansamblu", incluzând un context urban mai larg, care cuprinde și vecinatatea sa geografica. Acest context mai larg include
topografia, geomorfologia, hidrologia și caracteristicile naturale ale așezării; mediul construit acesteia, atât cel istoric cât și cel contemporan;
infrastructura subterană și supraterană, spațiile deschise și grădinile, modelele de folosință a terenului și organizarea spațială, relațiile perceptuale
și vizuale, precum și alte elemente ale structurii urbane. De asemenea, cuprinde practici și valori sociale și culturale, procese economice și
dimensiunile intangibile ale patrimoniului, în corelație cu diversitatea și identitatea. Această definiție furnizează fundamentul pentru o abordare
integrată, necesară pentru identificarea, evaluarea, conservarea și managementul peisajelor istorice urbane în cadrul dezvoltării durabile
globale(Recomandări privind peisajul istoric urban, Unesco, 2011).
Monument istoric - cf. L.422/2001, art.1(2) "bunuri imobile, construcții și terenuri situate pe teritoriul României sau în afara granițelor,
proprietăți ale statului roman, semnificative pentru istoria, cultura și civilizația naționala și universală". Art.3:"Conform prezentei legi se
stabilesc următoarele categorii de monumente istorice: monument, ansamblu și sit".
Sit - cf. L 422/2001-"teren delimitat topografic cuprinzând acele creații umane în cadrul natural care sunt mărturii cultural-istorice
semnificative din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, stiintific, tehnic sau al peisajului
cultural".
Ansamblu - cf. L 422/2001 art.3: "grup coerent din punct de vedere cultural, istoric, arhitectural, urbanistic ori muzeistic de construcții
urbane sau rurale care impreună cu terenul aferent formează o unitate delimitată topografic ce constitue o mărturie cultural-istorică semnificativă
din punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, științific sau tehnic."
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Monument - cf. L 422/2001, Art.3(A): "construcție sau parte de construcție, împreună cu instalațiile, componentele artistice, elementele de
mobilare interioară sau exterioară care fac parte integrantă din acesta, precum și lucrările artistice comemorative, funerare, de for public,
împreuna cu terenul aferent delimitat topografic, care constitue mărturii cultural-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural,
arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, știintițic sau tehnic".
Zona de protectie a unui monument istoric - cf. L422/2001, art.8:
- (1) Pentru fiecare monument istoric se institue zona de protecție, prin care se asigură conservarea integrată a monumentului istoric și a
cadrului său construit sau natural;
- (2) delimitatea și instituirea zonei de protecție se realizează simultan cu clasarea bunului imobil ca monument istoric, în conditiile legii;
- (3) în zona de protecție pot fi instituite servituți de utilitate publică și reglementări speciale de construire prin planurile și regulamentele
de urbanism aprobate și avizate conform legii".
Monument istoric înscris în Lista patrimoniului mondial - cf. O.G. 47/2000, art.2: " Monumentele istorice din România înscrise în Lista
patrimoniului mondial de către Comitetul patrimoniului mondial de pe lângă UNESCO".
Lista monumentelor istorice - cf. OMCC 2682/2003: Lista instituită de Ministerul Culturii. Lista se întocmeste pentru fiecare județ,
respectiv pentru municipiul București. Lista este structurată în următoarele capitole:I. Arheologie, II. Arhitectură, III. Monumente de for public,
IV. Monumente memoriale/funerare.
Patrimoniu tehnic și industrial - cf. Legii nr.6/2008, art.1: " totalitatea bunurilor mobile, imobile si a unor ansambluri ale acestora,
reprezentand mărturii semnificative ale activităților tehnice și de producție care au stat la baza evoluțiilor socio-economice ale societății umane
de la primele manifestari preindustriale și până în prezent.
Patrimoniul arheologic
Patrimoniu arheologic -cf. OG 43/2000, art.2: "Patrimoniul arheologic constitue totalitatea bunurilor arheologice care este format din:
siturile arheologice clasate în Lista cuprinzând monumentele istorice situate suprateran, subteran sau subacvatic, ce cuprind vestigii arheologice:
structuri, construcții, grupuri de clădiri, precum și terenurile cu potential arheologic reperat, definite conform legii; bunurile mobile, obiectele
sau urmele manifestărilor umane, împreună cu terenul în care acestea au fost descoperite."
Bunuri de patrimoniu arheologic - cf. L 378/2001, art.4: "Bunurile de patrimoniu arheologic pot fi parte a patrimoniului cultural național și
pot fi clasate și protejate ca bunuri de patrimoniu cultural național mobil sau ca monumente istorice, în condițiile legii".
Cercetare arheologică - cf. OG 43/2000, art.2: "prin cercetare arheologică se înțelege ansamblul de măsuri cu caracter științific și tehnic
menite să asigure prospectarea, identificarea, decopertarea prin săpături arheologice, investigarea, recoltarea, înregistrarea și valorificarea
științifică, inclusiv publicarea, patrimoniului arheologic. "
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Descoperire arheologică - cf. OG 43/2000 art.2: "prin descoperire arheologică se înțelege evidențierea, prin intermediul săpăturilor
arheologice, a vestigiilor, obiectelor și urmelor manifestărilor umane, care constitue mărturii ale epocilor și civilizațiilor dispărute"
Sit arheologic declarat zonă de interes prioritar - cf. OG 43/2000, art.2:" prin sit arheologic declarat zonă de interes prioritar se înțelege
zona de interes arheologic național care se institue asupra teritoriului ce cuprinde siturile arheologice a caror cercetare științifică, protejare și
punere în valoare este de importanță exceptională pentru istoria și cultura națională prin mărturiile materiale, bunurile mobile sau imobile, care
fac parte sau sunt propuse să facă parte din categoria Tezaur al patrimoniului cultural național mobil sau, după caz, din categoria monumentelor
istorice aflate în Lista patrimoniului mondial".
Zone protejate istoric
Zona de protecție a unui sit arheologic sau istoric - cf. OG 43/2000, art.2: "până la finalizarea cercetarii arheologice și luarea măsurilor
corespunzatoare de protecție și punere în valoare a descoperirilor arheologice, zonele de protecție ale siturilor arheologice sau istorice, instituite
conform legii, sunt totodată și zone cu potențial arheologic reperat".
Zona protejată istoric - cf. L 5/2000, art.1:" zone construite, delimitate topografic, care cuprind valori de patrimoniu cultural și sunt
declarate ca atare pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare a patrimoniului".
Zona protejată de interes national - cf. L 5/2000, art.2: "Legea evidențiaza zonele protejate de interes național și identifica valori de
patrimoniu cultural național care necesită instituirea de zone protejate pentru asigurarea protecției acestor valori".
Zona de protecție a unei valori de patrimoniu cultural - cf. L 5/2000, art.5: " Autoritatile administratiei publice locale, cu sprijinul
autoritatilor publice centrale, vor delimita, în baza unor studii de specialitate, zonele de protectie a valorilor de patrimoniu cultural".
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Cap. II. PATRIMONIUL CONSTRUIT DIN JUDEȚUL ALBA - IDENTIFICARE ȘI CLASIFICARE
Patrimoniul cultural este mai mult decât ce ne-au lasat înaintașii. Este atat istoria din clădiri, artefacte și situri, cât și o sursa ce poate fi
valorificată inclusiv economic pentru a fi lăsată urmașilor.
În ultimii ani, situația patrimoniului construit din județul Alba a pendulat între deteriorarea monumentelor istorice din diverse cauze, și
conștientizarea crescută a nevoii de a salva aceste clădiri prin includerea lor în proiecte responsabile de restaurare.
Componentele patrimoniului construit sunt:
 Monumente istorice ;
 Patrimoniu arheologic ;
 Patrimoniu tehnic și industrial ;
 Zonele protejate ;
 Peisajul - peisajul istoric, peisaj cultural(nereglementat prin legislație specifică) ;
Categoriile speciale ale patrimoniului construit sunt:
 Valorile de patrimoniu cultural de interes național;
 Monumentele înscrise si cele propuse pentru înscriere în Lista patrimoniului mondial;
Elementele construite protejate de legislația română, în ordinea importanței sunt:
 monumente istorice:
1. monumente înscrise în Lista patrimoniului mondial cultural(MLPM);
2. monumente propuse pentru inscrierea în Lista patrimoniului mondial cultural(MpLPM);
3. valori de patrimoniu cultural de interes național(VPCIN);
4. situri arheologice declarate ca zone de interes național(SAIN);
5. monumente istorice clasate în grupele A și B (monumente, ansambluri, situri)(MI);
 zone construite protejate:
1. zona de protectie a MLPM și MpLPM delimitată conform studiilor de specialitate (ZPMLPM)
2. zone protejate de interes național (ZPCIN);
3. zone protejate construite(ZPC)
4. zone de interes arheologic prioritar(ZIAP)
5. zone de protecție a monumentelor istorice(ZPMI)
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Monumentele istorice sunt bunuri imobile, construcții și terenuri situate pe teritoriul României sau în afara granițelor, proprietăți ale
statului roman, semnificative pentru istoria, cultura și civilizația națională și universală.
Monumentele istorice fac parte integrantă din patrimoniul cultural național și sunt protejate prin lege(Legea 422/2001).|
Un monument istoric este atât "creația arhitecturală izolată cât și așezarea urbană sau rurală care aduce mărturia unei civilizații anumite, a
unei evoluții semnificative sau a operelor modeste, care au căpătat cu trecerea timpului o semnificație culturală". (Carta de la Veneția, 1964).
Regimul juridic de monument istoric este conferit unui bun cultural prin clasarea acestuia, adică înscrierea prin procedura legala în
Lista Monumentelor Istorice(LMI).
Monumentele istorice clasate sunt inscrise în Lista Monumentelor istorice (LMI), actualizată în anul 2015 prin Ordinul Ministrului
Culturii nr. 2.828/2015, lista care se actualizează la fiecare 5 ani.
Codificarea LMI se face printr-un indicativ alfanumeric de tipul 1.AB - 1 - s - A - 00001 sau 00001.01
 1. - numarul curent al monumentului pe lista județului;
 AB - numele simplificat al județului;
 I,II,III,IV - capitolele LMI:
I-arheologie; II-arhitectură; III-monumente de for public; IV-monumente memoriale/funerare;
 m,a,s - categoriile monumentelor istorice: m-monument; a - ansamblu; s-sit;
 A,B - grupa valorică a monumentelor istorice:A-valoare naționala; B-valoare locală;
 00001 - numarul de cod al monumentelor istorice;
 00001.01 - numarul de cod al monumentelor care face parte dintr-un ansamblu sau dintr-un sit.
În funcție de complexitatea alcătuirii, monumentele istorice se impart în trei categorii:
a. monument (m)- construcție sau parte de construcție, împreuna cu instalațiile, componentele artistice, elementele de mobilare
interioară sau exterioară care fac parte integrantă din acestea, precum și lucrări artistice comemorative, funerare, de for public, care constitue
mărturii cultural-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, etnografic, religios, social, stiintific sau etnic.
b. ansamblu(a) - grup coerent din punct de vedere cultural, istoric, arhitectural, urbanistic ori muzeistic de constructii urbane sau
rurale care formează o unitate delimitată topografic ce constituie o marturie cultural-istorică semnificativă din punct de vedere arhitectural,
urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, științific sau etnic.
c. situri (s) - teren delimitat topografic cuprinzând acele creații urbane în cadru natural care sunt mărturii cultural-istorice
semnificative din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, stiintific, tehnic sau al peisajului
cultural.
JUDETUL ALBA

Page 22

Strategia de protecție a monumentelor istorice 2018-2023
Județul Alba are înscrise în Lista Monumentelor Istorice aprobata prin Ordinul Ministrului Culturii si Cultelor nr.2.828/2015, un
numar de 686 monumente istorice clasificate astfel, după natura lor în patru grupe:
I - monumente de arheologie= 202
II - monumente de arhitectură = 448
III - monumente de for public = 20
IV - monumente memoriale/funerare = 16

Conform Legii nr.422/2001, clasarea monumentelor după grupe valorice se face astfel:
a) în grupa A - monumente istorice de valoare națională și universală;
b) în grupa B - monumentele istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local
După grupa valorică, la nivelul județului Alba au fost identificate:
- încadrate în grupa valorică A (valoare națională și universală)
188 monumente istorice , astfel:
I - monumente de arheologie= 22
II - monumente de arhitectură = 162
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III - monumente de for public = 0
IV - monumente memoriale/funerare = 4

Județul Alba dispune de două monumente istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO : Cetatea dacică de la Căpâlna și situl
rural Câlnic.
Unitățile administrativ-teritoriale cu concentrare foarte mare a patrimoniului cultutral construit cu valoare culturală de interes național
sunt:
Municipii: Alba iulia(26); Sebeș(20), Aiud(12), Blaj (9)
Orase: Teiuș(5); Zlatna(2)
Comune: Câlnic(8), Ighiu(8), Roșia Montana(7); Vințu de Jos(7); Șona(6);Gîrbova(5); Cetatea de Baltă(5), Pianu(6), Rîmet(3)
- încadrate în grupa valorică B ( locala) - 498 monumente istorice astfel:
I - monumente de arheologie= 180
II - monumente de arhitectură = 286
III - monumente de for public = 20
IV - monumente memoriale/funerare = 12
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Repartiția monumentelor istorice în teritoriu urban - rural pe grupe valorice se prezintă astfel:
- municipii și orașe:
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ALMAŞU MARE

1

5

ROŞIA MONTANĂ

7

44

SĂLCIUA

1

2

OCOLIŞ

1

5

POŞAGA

0

2

LUPŞA

2

4

BISTRA

0

1

ÎNTREGALDE

1

1

MOGOŞ

0

2

METEŞ

0

14

PONOR

1

0

RÎMEŢ

3

0

ALBAC

1

0

ARIEŞENI

3

0

AVRAM IANCU

1

2

GÎRDA DE SUS

1

0

HOREA

0

2

SCĂRIŞOARA

0

1

VADU MOŢILOR

0

1
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VIDRA

1

2

SOHODOL

0

0

CIURULEASA

0

0

POIANA VADULUI

0

0

BLANDIANA

1

2

CERU BĂCĂINŢI

0

0

BERGHIN

2

32

CIUGUD

0

8

DAIA ROMÂNĂ

1

6

CRĂCIUNELU DE
JOS

0

1

FĂRĂU

4

7

GALDA DE JOS

3

3

HOPÎRTA

0

19

LIVEZILE

1

3

LOPADEA NOUĂ

1

7

LUNCA
MUREŞULUI

1

0

MIHALŢ

0

8

MIRĂSLĂU

1

13

NOŞLAC

3

3

SATELE DE PIATRĂ

ALTELE
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RĂDEŞTI

0

2

ROŞIA DE SECAŞ

0

3

SĂLIŞTEA

5

1

SÎNTIMBRU

1

0

STREMŢ

1

13

ŞIBOT

0

7

VINŢU DE JOS

7

6

Clasificarea monumentelor înscrise în LMI Alba după tipologie:
I - monumente de arheologie:
- monument = 115
- ansamblu = 0
- sit = 87
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II - monumente de arhitectură:
- monument = 372
- ansamblu =71
- sit = 5

monument
ansamblu
sit

JUDETUL ALBA
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III - monumente de for public:
- monument = 19
- ansamblu =1
- sit = 0

monument
ansamblu
sit

IV - monumente memoriale/funerare:
- monument = 16
- sit = 0
- ansamblu =0

monument
ansamblu
sit
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Județul Alba dispune de două monumente istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO : Cetatea dacica de la
Căpâlna și Situl rural Cîlnic.
Repartiția monumentelor istorice în teritoriu urban - rural se prezintă astfel:
- teritoriul administrativ: URBAN (municipii și orașe)- 278 monumente:
I - monumente de arheologie= 58 ( 28,7 %)
II - monumente de arhitectură = 202 ( 45 %)
III - monumente de for public = 10 ( 50 %)
IV - monumente memoriale/funerare = 8 ( 50 %)

I
II
III
IV

- teritoriul administrativ RURAL ( comune)- 408 monumente:
I - monumente de arheologie= 144 ( 71, 3 %)
II - monumente de arhitectură = 246 ( 55 %)
III - monumente de for public = 10 ( 50%)
IV - monumente memoriale/funerare = 8 ( 50%)
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I
II
III
IV

Unitățile administrativ-teritoriale cu concentrare foarte mare a patrimoniului cultural construit cu valoare culturala de interes național
și local sunt:
Municipii: Alba Iulia(106), Sebes(59), Aiud(41), Blaj (19);
Orașe: Ocna Mureș (16), Teius(11);
Comune: Roșia Montană (51), Berghin (34), Ighiu (22), Hopârta (19), Stremț( 14), Miraslău ( 14), Meteș ( 14), Vințu de Jos( 13), Farău
( 11), Jidvei (11), Șona (10);
MONUMENTE UNESCO
Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știința și Cultura(UNESCO) a propus un plan de protejare a bunurilor culturale din
lume, prin "Convenția despre Protecția Patrimoniului Mondial Cultural și National", aprobată în 1972.
România este membră UNESCO din 27 iulie 1956 și deși ascunde multe minuni: locuri frumoase ascunse de civilizație, monumente
istorice antice sau medievale, dar și monumente ale naturii, neschimbate de secole, are incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO șapte grupe de
monumente sau locuri din Romania, printre care se regăsesc așezările săsești cu biserici fortificate din Transilvania și fortărețele dacice din
Munții Orăștiei.
Asezările săsești cu biserici fortificate din Transilvania, incluse în patrimoniul UNESCO din anul 1993, sunt: Biertan, Câlnic, Dârjiu,
Prejmer, Saschiz, Valea Viilor și Viscri. Potrivit UNESCO, aceste sate sunt reprezentative pentru peisajul cultural al Transilvaniei de sud, iar
importanta lor este dată de gradul de prezervare al clădirilor medievale(secoleleXIII-XVI).
Județul Alba dispune de două monumente istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO: Cetatea Dacică de la
Căpâlna și Situl Rural Câlnic.
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Cetatea Câlnic, pozitia 350 in L.M.I.2015, cod AB-II-a-A-00196, unul din monumentele de arhitectură cele mai interesante din secolul al
XII-lea, ocupă un loc special între fortificațiile ridicate de sașii transilvaneni. Cetatea a fost restaurată de Direcția Monumentelor Istorice din
România în anii 1961-1964. Norocul Cetătii a fost și interesul unui academician de la Cluj, istoricul Marius Porumb, care în numele asociației
Ars Transsilvaniae pe care o conduce a concesionat biserica și cetatea de la Calnic pentru 49 de ani, ocupandu-se ulterior și de restructurarea
acesteia cu resurse proprii, dar și cu finanțări ale Băncii Mondiale ori de la Fundația Soroș.
Cetatea Câlnic, împreună cu celelalte monumente istorice, formează Centrul Cultural Internațional, patronat de Institutul de Arheologie și
Istoria Artei al Academiei Române din Cluj-Napoca și Asociația "Ars Transsilvaniae" România. În spațiile din cetate au fost și sunt organizate
mai multe expoziții documentare și de artă, iar capela a devenit aula în care se desfasoară simpozioane, colocvii și conferințe. În aceeași
ambianță s-au desfășurat concerte și audiții de muzică medievală, renascentistă sau barocă. Cetatea a fost introdusă în circuitul turistic, putând fi
vizitată tot timpul anului.
Cetatea dacică de la Căpîlna face parte împreuna cu fortificațiile Sarmisegetusa Regia, Costești - Blidaru, Costesti- Cetatuie, , Bănița și
Luncani-Piatra Rosie din salba de fortificații ce apărau Sarmizegetusa, centru administrativ al Daciei. Cel mai probabil a fost construită în timpul
domniei lui Burebista și era rezidența unui nobil dac.
Fortificația de la Căpîlna a fost introdusa în lista patrimoniului mondial UNESCO în 1999, categoria "sit", pozitia 906,"Fortificații
dacice din Munții Orăștiei", C.6.cetatea Căpîlna - OG 43-2000 și se supune prevederilor OG 47-2000. Starea în care s-au păstrat zidurile este,
însă, mai proastă decât la celelalte.
Se încadrează în categoria(c) - situri, grupa A valorică(monumente istorice de valoare națională și universală), ocupă pozitia 35 in L.M.I 2015, cod - AB-I-s-A-00020 - Cetatea dacică de la Căpîlna, sec. Ia.Chr. - II p.Chr. Latene, cultura geto-dacică.
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Consiliul Județean Alba, a finanțat în anul 2013 întocmirea unei documentații, parte din proiectul de Restaurare și punere în valoare
Cetatea dacică Căpîlna - sat Căpîlna, comuna Săsciori, care are ca obiect efectuarea de lucrări de consolidare/reabilitate/restaurare/conservare
a vestigiilor arheologice cuprinse în situl arheologic al fortificației de pe dealul Cetății(cetadelei) și a solicitat finanțare de la Ministerul Culturii
pentru lucrările de restaurare, obiectivul fiind cuprins încă din anul 2014 în Programul Național de Restaurare.
Potrivit proiectului de restaurare finanțat și autorizat de Consiliul Județean Alba (Autorizația de construire nr.47/2013), zidurile cetățtii
de la Căpîlna ar urma sa fie reconstruite integral, iar terenul reamenajat și consolidat. La fel, traseul de vizitare va asigura punerea în valoare a
sitului, prin realizarea de alei și poduri de acces în cetate, cu puncte de informare și semnalizare. În exteriorul fortificației, la baza dealului aflat
lângă drumul național, se va construi un obiectiv pentru primirea turiștilor și va fi un centru pentru informare, expunere, depozitare a vestigiilor
arheologice și cercetare a monumentului. De asemenea, este vizată și reabilitarea căii de acces și pietonale spre situl UNESCO, dar și amenajarea
unor parcări.
Atât Cetatea Câlnic cât si Cetatea Dacică Căpîlna, sunt înscrise în Programul de protectie și gesțiune a monumentelor istorice
înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO, ale carui obiective generale sunt:
- creșterea participării comunităților locale la păstrarea valorilor universale a monumentelor, prin implementarea planurilor anuale de
gestiune și protecție, precum și a acțiunilor prevazute de acestea la nivel local, național și internațional;
- îmbunătățirea accesului publicului, precum și încurajarea populației și a comunităților, prin implicarea autorităților locale, în vederea
constientizării și înțelegerii importanței și valorii universale a monumentelor;
- responsabilizarea autorităților cu atribuții în domeniu, prin implicarea autorităților județene și locale în administrarea, păstrarea,
revitalizarea socială și economică a monumentelor prin promovarea și susținerea unor politici cu efecte durabile și adecvate pe plan local.
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Pentru cele două monumente înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO au fost constituite, prin hotărâri ale Consiliului
Județean Alba, Comitete de organizare UNESCO formate din specialiști în domeniu și reprezentanți ale administrațiilor județene și locale,
care vor elabora planurile de protecție, conservare, întreținere precum și planuri de reabilitare, promovare și punere în valoare a
respectivelor obiective. De asemenea comitetele de Organizare UNESCO vor intocmi raportări periodice privind starea de conservare și vor
organiza dezbateri publice prin care să atragă atenția asupra importanței păstrării în bune condiții a monumentelor.
Având în vedere importanța și valoarea culturală, arhitecturală și istorică a monumentelor și obiectivelor din județul Alba înscrise în
LMI 2015, de-a lungul anilor, începând din 1991 și până în prezent, la inițiativa unor organizații etatice și non-etatice, s-au facut demersuri
pentru a fi înscrise în Lista Indicativă a României pentru Patrimoniul Mondial UNESCO următoarele monumente și obiective considerate
ca fiind succeptibilede a fi înscrise în Lista Patrimoniului UNESCO:
- Centrul istoric AlbaIulia
- Situl Rimetea
- Situl Roșia Montană (din anul 2016 la inițiativa Asociației ARA(Arhitectura, Restaurare, Arheologie) și Asociația Alburnus Maior.
JUDETUL ALBA
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MONUMENTE DE ARHITECTURĂ DIN JUDEȚUL ALBA ÎNSCRISE ÎN LISTA MONUMENTELOR ISTORICE
Pentru a diagnostica starea actuală a patrimoniului construit din județul Alba, este absolut necesară inventarierea acestuia - obiectiv
care reprezintă fundamentul prezentei strategii.
Inventarierea nu se referă doar la numarul monumentelor istorice care constitue patrimoniul construit ci și la clasificarea acestora
în functie de:
- categoria acestora:(I)monumente de arheologie, monumente de arhitectură(II), monumente de for public(III) și monumente
funerare(IV)
- tipologia monumentului (ansambluri istorice, centre urbane, cetăți, castele, palate, conace, biserici, case, monumente de
arhitectură industrială);
- perioadele istorice în care au fost edificate;
- forma de proprietate a acestora.
Clasificarea în funcție de tipologia monumentului:
 Ansambluri bisericești - 35: cele mai reprezentative sunt: Ansamblul bisericii "Buna vestire" - Grecească - Alba Iulia; Ansamblul
"Palatul Episcopiei romano-catolice" - Alba Iulia; Ansamblul Mitropoliei greco-catolice - municipiul Blaj; Ansamblul bisericii"Sf.
Arhangheli"(a grecilor) - municipiul Blaj, Ansamblul bisericii evanghelice Sebes, etc.
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Ansambluri urbane: 7 (6 in Alba Iulia, 1 in Sebes)
- Ansamblul urban str. George Cosbuc(B) - Alba Iulia;
- Ansamblul urban str. Decebal(B) - Alba Iulia;
- Ansamblul urban B-dul Ferdinand I (B) - Alba Iulia;
- Ansamblul urban str. Primăverii(B) - Alba Iulia;
- Ansamblul urban str. Teilor(B) - Alba Iulia;
- Ansamblul urban str. Trandafirilor(B) - Alba Iulia;
- Ansamblul urban str. Lucian Blaga(B) - Sebeș.
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o Ansambluri cetăți fortificate urbane: 3
- Ansamblul fortificației Cetatea Alba Carolina(A);
- Ansamblul fortificației orasului Sebeș(A).
- Ansamblul fortificației Cetatea Aiudului(A);

JUDETUL ALBA

Page 46

Strategia de protecție a monumentelor istorice 2018-2023
o
o Ansambluri cetăți fortificate rurale: 2
- Ansamblul Cetății Câlnic(Burgviertel)(A) - monument UNESCO;
- Ansamblul Cetății Greavilor din Gârbova(A);

o Centre urbane: 2
- Centrul istoric al localității Roșia Montană;
- Centrul istoric al municipiului Sebeș.
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o Situl urban"Cetatea Alba Iulia"(A);
Cetatea Alba Carolina
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o Situl rural Câlnic(A);
o Situl rural Rimetea(A);

o Castele - 9: Castelul Bethlen - Aiud; Castelul Bethlen - Haller - Cetatea de Baltă; Castelul Mikes - Cisteiu de Mureș; Castelul WesellenyObreja; Castelul Banffi - Sâncrai, Aiud; Castelul Bethlen - Sânmiclăuș; Castel - Stremț; Castelul Eszterhazy - Șard, Ighiu; Castelul
Teleky - Uioara de Sus; Castelul Martinuzzi(ruine) - Vințu de Jos.
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o Palate - 4: Palatul Apor, azi Universitatea 1Decembrie - Alba Iulia; Palatul Episcopiei romano-catolice, azi sediul Arhiepiscopiei
romano-catolice - Alba Iulia; Palatul Principilor, azi Cercul Militar - Alba Iulia; Fostul palat"Gisella" - Alba Iulia

JUDETUL ALBA

Page 50

Strategia de protecție a monumentelor istorice 2018-2023
Muzeul Național al Unirii - Clădirea "Babilon"

o Conace - 3: Conacul Bethlen - Cut; Conacul Teleky - Uioara de Sus; Conacul Kendeffy-Horvath - sat Vurpar, Vințu de Jos
o Biserici de lemn - 36: ex. Biserica de lemn "Învierea Domnului" Alba Iulia; Biserica de lemn"Înălțarea Domnului" Arieseni; Biserica de
lemn"Sf. Împarăți Constantin și Elena" Mogoș; Biserica de lemn"Sf. Petru" Berghin; Biserica de lemn "Sf. Arhangheli" Farău; Biserica
de lem "Sf. Arhangheli" Cisteiu de Mureș; Biserica de lemn "Sf.Arhangheli" Dealul Geoagiului; Biserica de lemn"Sf. Arhangheli"
Gabud; etc.
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o

Biserici, mănăstiri, turnuri, clopotnițe, capele -118: ex.:Biserica franciscană-Alba Iulia; Biserica "Bunavestire" Alba Iulia; Biserica Sf.
Treime Alba Iulia; Biserica"Adormirea Maicii Domnului" Alba Iulia; Catedrala romano-catolica"Sf. Mihail" Alba Iulia; Biserica"Sf.
Apostoli" Abrud; Mănăstirea minorita Aiud; Biserica reformată Aiud; Biserica "Buna Vestire- Joseni; Biserica "Cuvioasa Paraschiva"
Ampoița; Edicul pentru toacă Arieșeni; Ansamblul "biserica de piatra" Bacăinți; Biserica evanghelică Balcaciu; Catedrala grecocatolică"Sf. Treime" Blaj; Mănăstirea bazilienilor Blaj; Biserica evanghelică fortificată Dostat; Biserica evanghelică fortificată Cenade;
Biserica " Sf. Arhangheli" Cicău; Biserica reformată Ciumbrud; Biserica romano-catolică Colțești; Claustrul Franciscanilor Colțești;;
Biserica "Nașterea Maicii Domnului" Feneș; Biserica "Nașterea Maicii Domnului" Galda de Jos, etc.
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o
o Case - 114 - toate casele sunt monumente istorice - categoria de importanță B: cele mai reprezentative sunt:Casa "Nicolae Bethlen"
Alba Iulia; Casa camerală; Casa Rubin Patitia și Zaharia Munteanu; Casa de lemn sat Brădeț; Casa parohială evanghelică sat Câlnic;
Casa de lemn Păsclișa; Casa Barcsay Săliștea; Casa Weber Sebeș; Casa de breslaș, azi sediul Protopopiatului Ortodox Sebeș; Casa
Filtsch, azi sediul Protopopiatului și Consistoriului Evanghelic Sebeș; Casa Roth Sebeș; Casa Kohuth-Bretenstein Sebeș; Casa HeitzKonrad Sebeș; Casa Mauksch Sebeș; Casa Zapolya, azi Muzeul "Ioan Raica" Sebeș, etc
Casa "Nicolae Bethlen" Alba Iulia;
o monumente de arhitectură industrială; amenajare căi de comunicație - 16: Fosta pulberarie nr.1 -Alba Iulia; Ansamblul Calea Ferată
îngusta Abrud-Vidolm; Halta Abrud; Halta Baia de Arieș; Halta Bistra; Halta Campeni; Pod Câmpeni; Tunelul Lunca Arieș; Halta
Lupșa; Halta Ocoliș; Pod ocoliș; Pod Poșaga de Jos; Halta Roșia Montană; Halta Sălciua; Halta Vidolm.
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Datarea monumentelor istorice din județul Alba:
Evul mediu - sec. XIII - sec.XIV - 44 monumente - ex. Situl rural Câlnic, Ansamblul "Cetate", Donjonul Siegfried, Capela, Incinta
fortificată - monument UNESCO care pastrează încă elemente gotice precum bifora(fereastra din piatra profilată); Catedrala romanocatolică"Sf. Mihail" Alba Iulia, cel mai valoros monument de arhitectură din Transilvania, marcând apogeul romanticului tarziu;
Ansamblul Biserica de Piatră Șibot; Cetatea Aiudului care a fost inițial o biserică fortificată - Biserica Rreformată Calvina fiind edificată
în stil gotic tarziu; Cetatea nobiliara Colțesti Rîmetea; Cetatea Greavilor Gîrbova, etc.
Epoca Modernă - Iluminismul - sec. XV - sec.XVII - 75 monumente - ex. Cetatea Medievală Alba iulia, Palatul Episcopiei romanocatolice, azi sediu Arhiescopiei romano-catolice Alba Iulia, Castelul Bethlem Aiud și ansamblurile fortificațiilor medievale
reprezentative din Transilvania: Biserica evanghelică și incinta fortificată Cenade; Biserica evanghelică și incinta fortificată Jidvei;
Biserica reformată și incinta fortificată Cricău; Biserica reformată și incinta fortificată Ighiu, Biserica reformată Lopadea Nouă; Biserica
unitariana Șona, Mănăstirea romano-catolică și claustrul Teiuș, etc și casele: Casa Roth; Casa Kohuth-Breitenstein; Casa Heitz-Konrad;
Casa Mauksch; Casa Schneider din Sebeș, etc.
Epoca Modernă - secolul Revoluțiilor - sec. XVIII - sec. XIX - 260 monumente
Reprezentative pentru această perioadă sunt: Ansamblul fortificației "Cetatea Alba Carolina"; Situl urban "Cetatea Alba Iulia"; Casa
"Nicolae Bethlen", azi Facultatea Teologica Romano-Calotică Alba Iulia; Biserica franciscană Alba Iulia; Muzeul Național al Unirii,
fosta clădire "Babilon"; Sala Unirii, fosta Cazină Militara; Biblioteca Universității "1 Decembrie 1918" Alba Iulia; Colegiul Bethlen
Aiud; Catedrala"Sf. Treime" Blaj; Cancelaria mitropolitană Blaj; Ansamblul bisericii"Sf. Arhangheli"(a grecilor) Blaj; Biserica de lemn
"Sf. Arhangheli" Cisteiu; Conacul Bethlen Cut; Ansamblul bisericii de lemn" Sf. Arhangheli" Găbud; Biserica de lemn "Sf. Trei Ierarhi"
Goiești; Ansamblul"Casa lui Avram Iancu" Incești; Biserica de lemn "Sf. Ilie" Întregalde; Biserica de lemn "Botezul Domnului" Lunca
Largă; situl rural Rîmetea; Casa Barcsay Sălișea; Ansamblul urban"Bd. Lucian Blaga" Sebeș; Casa de breslaș, azi sediul Protopopiatului
Ortodox Sebeș, etc
sec.XX - 40 monumente - ex.Ansamblul Reintregirii Neamului Alba Iulia; Catedrala "Sf. Treime" Alba Iulia, Ansamblul Calea Ferată
Ingustă Abrud-Vidolm; Halta Baia de Arieș; Halta Brazesti; Halta Bistra; Halta Cîmpeni; Pod Cîmpeni, etc și majoritatea caselor înscrise
în L.M.I.
Clasificarea monumentelor în funcție de regimul juric (forma de proprietate):
Proprietate de stat
- ex. Ansamblul castelului Banffi (AB-II-a-B-00320), situata pe teritoriul administrativ al municipiul Aiud, în localitatea Sîncrai,
dateaza din 1903 - patrimoniul public al județului Alba
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Proprietate mixtă
- ex.Cetatea Aiudului (AB-II-m-A-00172) situata pe teritoriul administrativ al Municipiului Aiud, în Piața Consiliului Europei. Datează
din sec.XIII-XVII, avand in componenta Castelul Bethlen(AB-II-m-A-000172.01), Biserica Reformată (AB-II-m-A-00172.02.), Capela
evanghelică (AB-II-m-A-00172.03), Incinta fortificată, cu opt bastioane: Bastionul Macelarilor, Bastionul Croitorilor, Bastionul
Cismarilor, Bastionul Blanarilor, Bastionul Dogarilor, Bastionul Kalendas, Bastionul Olarilor, Bastionul Lacatusilor(AB-II-m-A00172.04) - patrimoniul public al Municipiului Aiud, Eparhia Reformată din Ardeal, Biserica Evanghelică - proprietate mixtă;
Proprietate privată(persoane fizice, persoane judice, culte)
Monumente istorice care aparțin cultelor religioase:
- ex. Colegiul Bethlen(AB-II-m-A-00171) situat pe teritoriul administrativ al Municipiului Aiud, str. Bethlen Gabor, nr.1, datează din
anul 1775 - imobilul a fost retrocedat Eparhiei Reformate din Ardeal;
MONUMENTE DE ARHEOLOGIE

În LMI 2015 jud. Alba sunt înscrise un numar de 202 obiective arheologice, reprezentând situri arheologice, așezări, necropole, castre,
cetăți dacice, așezări fortificate, cimitire, cetăți medievale. Aceste obiective arheologice sunt repartizate în 31 de zone arheologice, în LMI 2015,
județul Alba fiind definite ca situri arheologice: Alba Iulia, Aiud, Berghin, Blandiana, Cetatea de Baltă, Cricău, Ciugud, Cugir, Daia Română,
Ghirbova, Glogovăț - comuna Valea Lungă, Lopaldea Nouă, Livezile, Oiejdea, Patranjeni-Zlatna, Petrești - Sebeș, Pianu de Jos, Presaca
Ampoiului, Râpa Roșie, Stremț, Spalnaca, Tartaria - Gura Luncii, Teiuș, Tibru, Teleac, Țelna, Uioara de Jos - Ocna Mureș.
Monumente de arheologie reprezentative:
- Cetatea dacica de la Căpîlna - monument grupa valorică A, înscris în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO;
- Cetatea dacică de la Cetatea de Baltă;
- Cetatea dacică de la Craiva(Apoulon sau Ranistorum);
- Așezarea fortificată geto-dacă de la Cugir"Cetățuia";
- Așezarea fortificată geto-dacă de la Cetatea de Baltă " Dealul Sântămarie";
- Așezarea fortificată geto-dacă de la Drâmbar, " Dealul Gruiet"(Zidava);
- Orașele antice de la Apulum: Colonia Aurelia Apulensis și Colonia Nova Apulensis;
- Castrul Legiunii a XII-a Gemina de la Alba Iulia;
- Orașul antic Apulum(Zlatna - Pastranjeni);
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- Orașul antic Brucla(Aiud);
- Castrul roman de la Cetatea de Baltă;
- Castrul roman de la Ihiu"Magulici";
- Castrul roman de la Razboieni;
- Castrul de la Șugag"Varful lui Pătru";
- Castrul roman de la Abrud"Cetățuia";
- Așezarea romană Alburnus Maior - Roșia Montană;
- Exploatările aurifere de la Alburnus Maior(Masivul Carnic, Masivul Orlea, Carpeni, Tăul Gurii, Galeria"Cătălina Monulesti"
- Cetatea medievală - Cetatea de Baltă;
- Cetatea nobiliară Colțești - Rimetea;
- Cetatea medievală de la Rimetea "Piatra Secuiului"
- Cetatea medievală de la Săsciori"Cetate";
- Cetatea medievală a Zebernicului( Valea Vintului - comuna Vințu de Jos);
- Cetatea Urieșilor - Gîrbova.
Datare pe epoci:
- Neolitic: 25 dintre care 9 aparțin Culturii Petrești;
- Eneolitic: 3;
- Epoca Bronzului: 37 dintre care 13 aparțin Culturii Coțofeni, 5 Culturii Wietemberg;
- Hallstatt: 15;
- Latina: 17 dintre care 14 aparțin perioadei geto-dacă;
- Epoca daco- romană: 3;
- Epoca romană(sec.II - III): 34;
- Epoca medieval timpurie(sec.IX - XII): 7;
- Epoca medievală(sec.XI - XVI): 9;
- Epoca modernă(Roșia Montană): 2.
La nivelul județului Alba, nu există o evidență exactă și completă a siturilor din repertoriul arheologic al județului, o delimitare
perimetrală complexă a acestor situri, adecvată cerințelor de dezvoltare urbanistică, care să permită întocmirea unui plan - reprezentare grafică pe
harta județului Alba, cu evidența siturilor arheologice cunoscute, cercetate, reperate, presupuse.
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Absenţa marcajului corespunzător al monumentelor, atât într-o anexă cartografică a LMI/2015, cât şi în peisajul actual, creează condiţii
pentru distrugerea lor din culpă, indiferent de tipul de lucrări care se execută asupra terenului purtător de sarcină arheologică/ istorică şi în ciuda
faptului că situl respectiv este inclus într-o listă menită să-i asigure protecţia (LMI/2015 şi anexe).
Reprezentativ pentru județul Alba, este Situl arheologic Alburnus Maior-Roșia Montană în care au fost găsite celebrele tăbliţe cerate
ce constituie unul dintre izvoarele dreptului roman. Numele Alburnus Maior apare pe mai multe tăbliţe cerate romane, de pildă actum Alburno
Maiore (încheiat la Alburnus Maior), dar aşezarea cu acest nume nu este uşor de localizat.
ZONE PROTEJATE
Definiție și baza legislativă.
Zonele construite protejate se împart în:
- zona de protecție a monumentelor inscrise in Lista patrimoniului mondial cultural(MLPM) și monumente propuse pentru
inscriere in Lista patrimoniului mondial cultural(MpLPM) delimitată conform studiilor de specialitate (ZPMLPM);
- zone protejate de interes național (ZPCIN);
- zone protejate construite(ZPC);
- zone de interes arheologic prioritar(ZIAP);
- zone de protecție a monumentelor istorice(ZPMI).
Zona de protecție a unui sit arheologic sau istoric - cf. OG 43/2000, art.2: "până la finalizarea cercetarii arheologice și luarea măsurilor
corespunzatoare de protecție și punere în valoare a descoperirilor arheologice, zonele de protecție ale siturilor arheologice sau istorice, institue
conform legii, sunt totodată și zone cu potențial arheologic reperat".
Zona protejată istoric - cf. L 5/2000, art.1:" zone construite, delimitate topografic, care cuprind valori de patrimoniu cultural și sunt
declarate ca atare pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare a patrimoniului".
Conceptul de zona protejata construita.
Zona protejata este acea arie construită coerentă, delimitată topografic, determinată de existența unor valori de patrimoniu cultural a căror
protejare prezintă un interes public și declarată ca atare pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare și reabilitare a valorilor de
patrimoniu. Statutul de zonă protejată crează asupra imobilelor din interiorul zonei servituti de intervenție legate de desființare, modificare,
funcționalitate, distanțe, înălțime, volumetrie, expresie arhitecturală, materiale, finisaje, împrejmuiri, mobilier urban, amenajări și plantații și este
stabilit prin documentații de urbanism specifice aprobate.(Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul).
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În conformitate cu art.5 alin.(3) din Legea 5/200 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului Național - Sectiunea a III-a - zone
protejate, este obligatorie instituirea zonelor construite protejate, înglobatoare de monumente, ansambluri și situri și elaborarea unor
documentații de urbanism și regulamentele aferente acestora(PUZCP), care vor cuprinde măsuri de protecție și conservare a valorilor de
patrimoniu cultural național din respectivele zone. În acest sens s-au emis "Normele metodologice de elaborare și conținutul-cadru al
documentațiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZCP) aprobate cu Ordinul MLPAT nr.562/20.10.2003.
Autoritățile publice locale competente au obligația să includă în planurile urbanistice generale(PUG) și în regulamentele aferente zonele
protejate construite; În zonele protejate construite pot fi instituie servituți de utilitate publică și reglementări speciale de construire prin planurile
și regulamentele de urbanism aprobate și avizate conform legii. După aprobare, planul urbanistic pentru zona construită protejată(PUZCP) și
regulamentul aferent sunt opozabile în justiție.
Conceptul de zonă de protecție a monumentului istoric.
Protecția monumentelor istorice se realizează prin metode specifice directe și prin instituirea zonelor de protecție a monumentelor
istorice.
 pentru fiecare monument istoric se instituie zona sa de protecție, delimitata pe baza repelor topografice, geografice sau
urbanistice, în funcție de trama stradală, relief și caracteristicile monumentului istoric, după caz, prin care se asigură conservarea
integrată și punerea în valoare a monumentului istoric și a cadrului său construit sau natural;
 delimitarea și instituirea zonei de protecție se realizează, simultan cu clasarea bunului imobil ca monument istoric în condițiile
legii;
 autoritățile publice locale competente vor include în planurile urbanistice și în regulamentele aferente zonele de protecție
delimitate;
Dimensiunile zonelor de protecție ale monumentelor istorice sunt reglementate de Legea nr.5/2000 si Legea nr.422/2001, respectiv: până
la instituirea zonei de protecție a fiecărui monument istoric, se consideră zona de protecție suprafața delimitată cu o rază de 100m în localități
urbane, 200 m în localități rurale și 500m în afara localităților, măsurată de la limita exterioară terenurilor aferente monumentelor istorice.
Zone protejate instituite și incluse în Planurile Urbanistice Generale ale U.A.T-lor și reglementate prin documentații de
urbanism pentru zone construite protejate (PUZCP) - județul Alba:
- PUZ - Zona protejată cetatea Alba Iulia - aprobat prin HCL Alba Iulia nr.333/22.10.2015, prin care sunt stabilite reglementările și
regulamentul de gestiune urbană aplicabile cetății Alba Carolina și a zonei de protecție a acesteia;
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- PUZ - Zona centrală protejată AIUD - aprobat prin HCL nr.9/2000
- PUZ - "Reamenajare spatiu public și îmbunătățirea mediului urban în Centrul Istoric SEBEȘ".
- PUZ - zone protejate - Cetatea Câlnic
ZONE CU VALOARE CULTURAL IDENTITARĂ LA NIVELUL JUDETULUI ALBA
Judetul Alba se remarca printr-un patrimoniu cultural valoros in contextul traditiilor si diversitatii, datorita arhitecturii originale a caselor
de la Arieseni, Girda, Vidra, Avram Iancu, Albac, Mogos, Ponor, Rimet, Rametea, Sasciori, Sugat, etc.
In mediul rural, modalitatile traditionale de expresie s-au conservat foarte bine, conservarea cadrului construit originar, a contribuit la
localizarea patrimoniului cultutral identitar(traditional) cu precadere in anumite zone, considerate purtatoare de traditii.
"Tara Motilor" este un focar de arta si obiceiuri populare, distingandu-se localitatile: Avram Iancu(traditionala vatra a tulnicului folosit
de femei); Bucium(cel mai bogat si mai in teresant port popular romanesc din aceasta parte a tarii); Capalna(obiceiuri legate de existenta
oierilor); Laz(scoala populara de arte: tesaturi, cusaturi, pictura pe sticla); Sasciori(ceramica rosie smaltuita si nesmaltuita); Sugag(scoala
populara de arta:cioplitul lemnului); Vidra(asezare tipic moteasca, cu mesteri tulnicari si ciubarasi).
Exploatarea patrimoniului cultural identitar(traditional) in concordanta cu valorificarea peisajului natural, reprezinta o oportunitate de
dezvoltare pentru judetul Alba, fat care determina o preocupare asidua si constanta a Consiliul Judetean Alba pentru conservarea si
dezvoltarea integrata a patrimoniului rural ca element de identitate culturala.
În acest sens, la nivelul județului Alba au fost identificate noua zone cu valoare cultural identitară(traditională), dupa cum urmeazaȘ
 Țara Moților
 Valea Arieșului
 Țara Aurului
 Satele de piatră
 Culmea Trascăului
 Zona Trascăului
 Lunca Târnavelor
 Satele Ssești
 Valea Sebeșului
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1.ȚARA MOTILOR - Albac, Arieșeni, Avram Iancu, Gîrda de Sus, Horea, Poiana Vadului, Scărișoara, Sohodol, Vadu Moților,
Vidra, Ciuruleasa.
Roirea populației spre bazinul Arieșului superior, în Țara Moților, a avut un caracter individual, nu comunitar, și nu a fost sincronizată
temporal și spațial. Din acest motiv, gospodăriile - dezvoltate din adăposturile sezoniere inițiale (mutături) construite în mijlocul defrișărilor
individuale - erau izolate, cu mari distanțe între ele. Abia cand urmașii familiei intemeitoare îsi întemeiau gospodării permanente pe teritoriile
defrișate, apărea în acest punct un crâng, adică un grup de gospodării înrudite, izolate în munte. Aceste crânguri - tipice pentru Țara Moților erau lipsite inițial de ulițe și nu erau legate de localitățile mari, din vale, prin drumuri de car, transportul poverilor facându-se exclusiv cu caii.
Arhitectura rurală din Țara Moților este un produs al conjucturii complexe descrise mai sus, locuințele tradiționale caracteristice zonei
pargurgând mai multe stadii de evoluție:
- casele de mutatură arhaice, monocelulare, erau construite pe fânețele departate de stat, în munte, și erau folosite doar sezonier, în
perioada cositului și în cursul iernării animalelor. De dimensiuni mici, ele aveau pereții construiți din barne orizontale semicilindrice și foarte
late( doar cinci-șase într-un perete), îmbinate la colțuri"in cheutori".
Diferența de nivel creată frecvent de terenul în panta pe care erau construite era neutralizată cu boci de lemn alăturați sau cu picioare din
piatră clădită cu pământ.
Unica fereastră a casei de mutatură era mică și prevăzută uneori doar cu burduf de oaie, nu cu sticla. Tavanul era construit din bârne
semirotunde, iar șarpanta avea patru ape și era abruptă, pentru a anula greutatea stratului gros de zapadă.
La casele de mutatură foarte vechi, șarpanta constă din căpriori rotunzi cu baza curbă, recoltați cu o parte din rădăcina, pentru a susține
platforma pe care este cladit materialul învelitor, constând în straturi succesive de ramuri de molid și aschii ramase după prelucrarea
ciuberelor(vase mari din lemn cu toarțe).
Această tehnică de acoperire este unică în Romania și s-a păstrat până astăzi doar la construcțiile gospodărești(suri, poeti) din zonele
izolate ale Țarii Moților, fiind generată tocmai de practicarea intensă a văsăritului și de adaptarea moților la mediul de viată montan, unde nu
dispuneau de alte materiale de acoperire ieftine(paie sau trestie), sindrila fiind prea prețioasă.
- casa cu tindă(târnaț) - transformarea în casă familială a caselor de mutătură, monocelulare - prin alipirea unei tinde(târnăt). Alipirea
este evidentă(stâlpi șănțuiți, bârne mai subțiri la tindă), iar funcțiunea sezonieră inițială a încăperii locuite este atestată de păstrarea sub fereastra
cu sticlă - a decupajului pentru fereastra acoperită doar cu burduf de oaie.
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Se remarcă bârnele semicilindrice late, obținute prin crăparea în două a unui trunchi și adaptarea rudimentară a construcției la terenul în
pantă(boci de lemn, zid de piatră cu pământ).
Șarpantarea cu căpriori curbi și acoperirea cu ramuri și așchii constituie o tehnică de construcție cu valoare istorico-documentară
excepțională și cu funcție identitară pregnantă pentru Țara Moților. Șarpanta înaltă, în patru ape(cele inguste foarte abrupte), cu lucarne, va fi
regăsită și ea, ulterior, la casele tradiționale din Țara Moților, constituind un alt element arhitectural cu valoare identitară zonală.

- casa cu cămară a evoluat din casa de mutatură, prin închiderea cu bârne a jumătății din spate a târnațului acesteia și prin transformarea
spațiului creat într-o camară cu intrare separată. Din acest moment se impune în Țara Moților casa cu cămară și târnaț parțial, pe colț, acest ultim
element devenind treptat, un însemn zonal caracteristic. La aceasta casă apare deja scara de lemn cu balustradă, protejată cu copertina simplă, de
șindrila, un element arhitectural dezvoltat ulterior și devenit caracteristic pentru locuința tradițională dinȚara Moților.
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- casa cu târnaț la fațadă a apărut prin adaugarea , lângă cămară, a unei noi încăperi de locuit și prin extinderea ulterioară a târnatului
cu stâlpi în lungul întregii fațade.
- casa cu verandă - în perioada interbelică se impune în zonă ultima verigă evolutivă a casei tradiționale cu cămară și cu un singur nivel,
caracterizată printr-un plan cu trei încăperi(doua de locuit, una cu rol de cămară) și un târnaț pe colț, închis cu geamuri. Deși păstrează
majoritatea elementelor tradiționale tipic locale (pereți din bârne aparente, încăperi cu intrări separate, târnaț pe colț), această variantă posedă
deja o șarpantă în două ape, straina zonei, preluată din mediul orășănesc, odată cu ptractica închiderii cu geamuri a târnațului numit acum
veranda.
Din păcate, după schimbarea din 1989, mulți localnici au demolat locuințele tradiționale, deoarece nu au conștientizat rolul major
jucat de arhitectura veche în conservarea identității culturale locale, identitate ce constituie o resursă prețioasă într-o zonă în care principala
speranță de dezvoltare este oferită de agro-turism și de turismul cultural.
2. SATELE DE PIATRĂ - Ceru Bacăinți, Blandiana.
Casa tradițională în zona Satelor de Piatră este cea compusă din două, mai rar trei camere, cu tindă și târnaț pe latura lungă, în care accesul
se realiza din târnaț în tindă. Particularitatea caselor din aceasta zonă este larga transpunere în piatră a acestui tip constructiv. Deseori sub nivelul
caselor erau amenajate camere separate și/sau pivnițe pentru păstratul alimentelor, iar sub târnaț erau amenajate cotețe pentru păsări sau porci.
Atât tavanul pivnițelor cât și golurile mai mari de la ferestre au fost realizate cu bolți din piatră. Golurile de ușă erau prevăzute cu
montanți laterali și o bârnă de lemn fasonat în partea superioară.
Anexa cu funcție de pivniță de tip semibordei, utilizează aceleași materiale solide și liant. Merită consemnată utilizarea bolții
semicirculare realizată de asemenea din lespezi de piatra sedimentară cu porți mari(material usor), legate de asemenea cu argilă în amestec cu
nisip.
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3.ȚARA AURULUI - Roșia Montană, Bucium , Almasu Mare.
În arealul Țara Aurului, satele specific moțești din zonă au cunoscut schimbari majore în momentul în care coloniștii(germani în mare
parte) s-au stabilit în regiune ca mineri sau proprietari de mine, și au adus cu ei și obiceiurile în ceea ce privește organizarea gospodariei și
construirea caselor.
În acest areal sunt prezente ansambluri de gospodării foarte variate, de la cele de mici dimensiuni de tip moțesc, realizate integral din
lemn, până la construcții realizate cu arhitecți străini, având parter comercial, etaj pentru locuit, gang de intrare în curte, fațade bogat decorate și
detalii deosebite de feronerie.
În centrul Rosiei Montane, care are un caracter mai degrabă urban decat rural, parcelele sunt de mici dimensiuni din cauza densificării
treptate a centrului, iar anexele gospodărești agricole lipsesc complet.
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În cadrul gospodariilor sunt întâlnite frecvent morile pentru prelucrarea minereurilor, steampuri și ateliere individuale(cu acces din
strada), unde proprietarii prelucrau minereurile sau își depozitau uneltele folosite în minerit. Aceste ateliere sunt de obicei amplasate la
demisolul sau parterul construcțiilor cu două niveluri.
Numeroase gospodării au în componență mori(ștreampuri) pentru prelucrarea minereului, câteva case fiind construite chiar deasupra
cursului de apa, pentru simplificarea procesului de "spălare" a aluviunilor care conțineau aur.
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Împrejmuirea gospodariilor este și ea realizată sub mai multe forme. Astfel, la casele vernaculare mai modeste, împrejmuirile sunt
realizate din lemn, cu înălțimi reduse. Însă la casele de factură urbană, imprejmuirile sunt realizate din piatră, fie sub forma unor porți înalte și
masive(cu acces separat pentru care și pentru persoane, ce sunt tencuite și văruite în culorile casei principale), fie sub forma unor ziduri de 11,5metri, realizate din piatră seaca netencuită(denumite local "mauri"), unde accesele in curti se fac prin porți realizate din lemn.
4.VALEA ARIESULUI - Sălciua, Ocoliș, Poșaga, Lupșa, Bistra.
Locuințele și construcțiile tradiționale din zona Văii Arieșului au în general o planimetrie simplă, și dimensiuni modeste. Acest lucru se
datorează materialelor și tehnologiilor din trecut.
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În general, și în zona de deal, tipologia construcțiilor este aceeași, cu tarnat - care este elementul arhitectural cel mai des întâlnit, însa
diferă densitatea construcțiilor. Astfel, în zona de vale, construcțiile și gospodăriile sunt grupate pe terenurile plate, iar în zona de deal acestea
sunt răspândite în teritoriu.
Majoritatea construcțiilor tradiționale au soclu sau parter realizat din piatra naturală. Deasupra soclului, demisolului sau parterului este un
nivel realizat integral din lemn, nivel la care se gășeste și târnațul.
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5.CULMEA TRASCAULUI - Intregalde, Mogoș, Ponor, Rîmeț, Metes.
Cea mai veche formă de locuință specifică perioadei prefeudale și feudal timpurie, dar care mai poate fi întâlnită uneori până astăzi în
zona Culmii Trascăului este casă de locuit cu o singură cameră(monocelulară). Ulterior aceasta a fost întregită printr-o nouă încăpere mai mică si
anume cămara, destinată păstrării alimentelor și uneltelor. Din necesităti practice, încaperilor inițiale li s-a adaugat "tinda", destinată atat
depozitării alimentelor cât și a pregătirii hranei.
Un element arhitectural specific zonei este șura, care ia multe forme în zona Apusenilor. De la sura simplă din bârne de lemn, acoperită
cu paie, la șura cu grajd(simplu sau dublu), la șura cu absidă, majoritatea gospodăriilor dezvoltându-se în jurul ei.
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În mod tradițional șurile erau construite pe o temelie joasă din piatră legată cu pământ, având pereți din bârne de lemn, încheiate la
colțuri fie în coadă de rândunica, fie în crestături rotunde sau pereți din piatră, șarpanta fiind acoperită cu un strat gros de paie
împletite cu crengi.
Un lucru imbucurător îl reprezintă numărul mare de astfel de anexe gospodărești aflate în stare bună, care prin dimensiunile lor generoase
se pretează la refunctionalizări și integrate în circuitul turistic. Acoperișul foarte înalt, în patru ape, cu două pante abrupte, poate gazdui foarte
ușor camere de locuit.
6. SATELE SĂSESTI: Cîlnic, Cut, Dostat, Gârbova, Spring
Arealul ocupat de teritoriul administrativ al acestor comune formează o microzonă geografică și etnografică situată în partea sud-vestică
a Podișului Transilvaniei, ocupând suprafețe importante din Podișul Secașelor.
Specificitatea Satelor Săsești este dată în principal de caracterul lor compact și de gospodăriile de tip "închis", care generează un peisaj
rural foarte ritmat și dinamic, bogat în decorațiuni și culori pastelate. Toate gospodăriilor prezintă pe latura posterioară șură, element important
care oferă specificitate structurii planimetriei satelor săsești.
Datorita aspectului de "fortăreață" pe care o au gospodăriile din zona Satelor Săsești, înșiruirea mai multor astfel de gospodării crează
la stradă un front construit continuu ce definește caracterul distinct al acestor sate și reprezintă un element complex de identitate vizuală și
specificitate.
Volumetria caselor este în general una simplă, cu latura scurtă perpendiculară pe stradă, cu acoperișul în două ape și fronton trapezoidal
cu pinion(teșitură) pe fațada de la stradă.
Compoziția fațadei rezultă atât din alăturarea armonioasă a ferestrelor, a ușilor, porților și elementelor decorative, care împreună crează
un ritm bine structurat al fațadei și al străzii, cât și din modul de rezolvare a frontunului și a șarpantei.
Astfel, gospodaria săseasca are un caracter foarte intim, domeniul public fiind clar separat de proprietatea privată, atât funcțional cât și
vizual.
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7.VALEA TÂRNAVELOR - Șona, Jidvei, Cetatea de Baltă, Valea Lungă, Sincel, Cenade.

În zona Văii Târnavelor, unde influența săsească a fost foarte puternică, așezările prezintă caracteristici similare cu satele săsești, fiind
alcătuite dintr-o însiruire de gospodării compacte, aliniate cu latura scurtă la stradă.
Fațadele caselor din această zonă au o compoziție și un ritm al golurilor asemănătoare cu cele săsești. Diferențele prin care se disting clar
cele două areale sunt:
- grad mai redus de ornamentare a fațadelor cu decorații, bosaje, ancadramente, cornișe;
- complexitatea scăzută a elementelor de tâmplărie și a detaliilor de realizare a acestora;
întâlnirea frecventă pe fronton a numelui proprietarului și a anului de execuție;
- întâlnirea frecventă pe fronton a numelui proprietarului și a anului de execuție;
- numărul redus de case care au la acoperiș pinion;
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- existența unui număr mare de case care nu sunt dispuse pe limita de parcelă de la stradă, fiind retrase cu 1-2 metri și având ca delimitare
între stradă și curte un gard.
Influența săsească este resimțită puternic în aceste localități, fiind la fel de frecvente și construcțiile aliniate la strada cu fronton decorat,
cu porțile monumentale din zidărie, cu sau fără arcade. Caracterul compact al gospodăriilor și satelor din această zonă este de asemenea o
trăsătura specifică arhitecturii săsești.
8. SECUIMEA TRASCĂULUI - Rimetea , Cricau, Ighiu.
Unicitatea zonei este dată de existență unui număr mare de case/locuințe cu valoare arhitecturală. Majoriotatea caselor sunt construite în
a două jumătate a sec. XIX, într-un stil arhitectural specific, ce îmbină influențe secuiești și germane. Reconstruirea acestor case a avut loc după
ce un devastator incendiu a distrus localitatea în jurul anului 1870.
Tipologia de parcelar și de amplasare a construcțiilor pe lot în cadrul gospodăriilor este foarte asemănătoare cu cea întâlnită în zona
satelor săsești. Casele sunt aliniate la strada, însă accesele pe lot nu se fac prin porți masive de zidarie, deoarece împrejmuirile aici sunt realizate
din lemn, porțile fiind sculptate ornamental. Loturile lungi și înguste au generat poziționarea casei cu latura scurtă la stradă, iar în cazul satului
Colțești, au impus și amplasarea șurii în continuarea casei. În general, subsolurile locuinței erau prevăzute la rândul lor cu pivnițe, destinate
atelierelor meșteșugărești sau păstrării unor alimente/produse etc.
În urma unui studiu urbanistic privind centrul istoric al localității, și întocmirea Planului Urbanistic General, Comitetul Național al
Monumentelor istorice a acordat întregului intravilan al satului Rimetea statutul de zona arhitecturală și urbanistică protejată.
9.VALEA SEBEșULUI - Șugag, Săsciori, Pianu, Salistea.
Zona Văii Sebeșului adăpostește tipologii diverse de ocupare a terenului și gospodării cu structuri deosebite generate de relieful variat.
Gospodăriile din zonele de vale, cele care urmăresc Valea Sebeșului, sunt influențate de arhitectura satelor săsești. Drept urmare
majoritatea se încadrează în tipologia gospodăriei închise, având o împrejmuire înaltă și plină. Satele "liniare" din zona Văii Sebeșului sunt
dispuse pe văi înguste, de aceea în multe cazuri parcelele nu au proporțiile și nici distanță între fronturi specifice satelor săsești.
Satele risipite din zona de fânețe. Gospodării cu ocol întărit și construcții sezoniere.
Zonele de munte unde întâlnim acest tip de așezari se caracterizează printr-o densitate redusă de populație, și o răspândire mare a
gospodăriilor în teritoriu, acestea având mari distanțe între ele.
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Gospodăriile cu ocol întărit, sau ocol pătrat sunt caracteristice zonelor de munte cu fânețe, unde viața pastorală era și este încă
prezentă. Aceste gospodării grupează casa și acareturile care sunt unite printr-un gard solid din lemn ce determină în acest fel ocolul(curtea).
Accesul la nivelul întregii gospodării se realizează printr-o singură poartă, și doar din interiorul ocolului se poate realiza accesul în casă și în
restul construcțiilor, ale căror intrări sunt dispuse perimetral în interiorul curții.

Aproape fiecare gospodărie din zona de vale își regăsește un corespondent la nivelul zonei de fânețe, unde se întâlnesc construcțiile
sezoniere, așezări cunoscute sub denumirile de colibe sau sălașe. În structura acestor așezări intră coliba ca adapost pentru oameni, grajduri ca
adapost pentru animalele mari și adăposturi de oi. Aceasta din urmă se pot regăsi în mai multe formule: perdeaua, staulul, curțile pentru oi și
stânile în zonele alpine.
Colibele pot fi atat adosate curtilor de oi, fiind integrate în planimetria lor, cât și independente, reprezentând construcții elaborate
asemeni caselor de locuit cu 2 încăperi.
Aceste construcții sezoniere reprezintă mărturia unei importante activități pastorale în zonă, fiind importantă păstrarea lor.
JUDETUL ALBA

Page 72

Strategia de protecție a monumentelor istorice 2018-2023
Cap. III. STADIUL ACTUAL AL CONSERVĂRII ȘI PROTEJĂRII PATRIMONIULUI CONSTRUIT ÎN JUDEȚUL ALBA
Județul Alba are un bogat și variat patrimoniu cultural construit, materializat în ansambluri urbane, cetăți fortificate, centre istorice,
situri rurale, catedrale, ansambluri bisericești, biserici, palate,castele conace, case și căi de comunicații, patrimoniu situat atât în mediul
urban cât și în mediul rural.
Repartiția monumentelor înscrise în LMI 2015 în județul Alba este următoarea:
- zona urbană - 278 monumente istorice
- zona rurală - 408 monumente istorice.
În mediul urban, se remarcă Alba Iulia, Aiud, Sebeş şi Blaj, ca oraşe cu o istorie reprezentativă pe scara naţională, pentru o serie de
evenimente. Ponderea monumentelor istorice de tip A, este mai mare decât în celelalte oraşe secundare ca importanţă, şi respectiv faţă de mediul
rural. Cel de-al doilea tip de oraşe (Abrud, Baia de Arieş, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureş, Teiuş şi Zlatna), se remarcă de asemeni printr-o
concentraţie mare a monumentelor, precum şi a siturilor arheologice în curs de cercetare.
Mediul rural se remarcă printr-un patrimoniu construit valoros în contextul tradiţiilor şi diversităţii, datorită arhitecturii originale a
caselor de la Arieşeni, Gîrda, Vidra, Avram Iancu, Albac, Mogoş, Ponor, Rîmeţ, Râmetea, Săsciori, Șugag.
Repartiția monumentelor istorice înstrise in LMI 2015 pe unitățile administrative din județ este următoarea:
- municipii: Alba Iulia(106); Aiud(41); Blaj(19); Sebeș(59)
- orașe: Abrud(8); Baia de Aries(5); Campeni(3); Cugir(4); Ocna Mures(16); Teius(11); Zlatna(7);
- comune: Roșia Montană(51); Ighiu(21); Berghin(34); Miraslău(14); Stremț(14), Vințu de Jos(13); Meteș(14); Farău(11);
Jidvei(11), Șona(10); Hopârta(19);Cetatea de Baltă(9); Gîrbovă(9);Pianu(9); Câlnic(8); Mihalț(8); Cricău(7); Daia Română(7); Rimetea(7);
Șibot(7); Galda de Jos(6); Almașu Mare(6); Săliștea(6); Valea Lungă(6); Blandiana(3); Doștat(3); Rîmeț(3); Roșia de Secaș(3); Vadu
Moților(1); Vidra(3); Avram Iancu(3); Bucium(8); Întregalde(2); Mogoș(2); Ocoliș(2); Rădești(2); Sălciua(2); Săscior(2); Spring(2);
Cergău(1); Crăciunelul de Jos(1); Cut(1); Gîrda de Sus(1); Horea(1); Lunca Mureșului(1); Ponor(1); Poșaga(1); Sîntimbru(1); Șugag(1).
Pentru a avea o imagine clară a stării de conservare a patrimoniului construit în județul Alba, prezentăm o analiză punctuală pentru
cele mai reprezentative unităti administrativ teritoriale ale județului(Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș), cu privire la:
- restaurarea, protejarea și conservarea monumentelor istorice, a picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare;
- refacerea/amenajarea căilor de acces(pietonale și carosabile) către obiectivele reabilitate, în interiorul zonei de protecție a acestora;
- delimitarea și reglementarea zonelor protejate prin PUZ-CP;
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- exercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea monumentelor istorice puse în vânzare de proprietari în vederea trecerii în
patrimoniul comunității locale;
- semnalizarea monumentelor istorice în conformitate cu prevederile legale.
1. SALVAREA ȘI SALVGARDAREA PATRIMONIULUI CONSTRUIT DIN JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
categorii de
Municipiul monumente arheologie arhitectură
ALBA
IULIA
106
Clasa A
6
19
monumente
istorice
înscrise în
LMI 2015
Clasa B
4
71

Municipiul
ALBA
IULIA
90
munumente
de
arhitectură
înscrise în
LMI 2015
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Tipuri
monumente
istorice
ansambluri
urbane
cetati
castele
palate
biserici
case
altele

for
public

funerare

total
monumente

0

1

26

4

1

80

Numar
monumente

clasa A

clasa B

6

0

6

2
0
5
10
50
12

2
0
4
6
1
3

0
0
1
4
49
9
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Municipiul Alba Iulia deține o zestre de monumente foarte bogată și importantă. Este de remarcat diversitatea de stiluri și modul cum a
evoluat orașul de-a lungul timpului. Pe raza U.A.T. Alba Iulia sunt 106 monumente istorice înscrise în LMI 2015 aprobată de Ministerul
Culturii, reprezentând 15% din totalul monumentelor istorice din județul Alba, cele mai importante fiind:
- Ansamblul fortificației "Cetatea Alba Carolina" cu toate componentele:ziduri, bastioane, porți, curtine, raveline, contragărzi, terase
bastionare, șanturi interioare ți exterioare, contraescarpe;
- Situl urban"Cetatea Alba Iulia" care este unul dintre cele mai valoroase nuclee urbane istorice din țară. Elementele de bază ale țesutului
istoric al cetății - trama stradală, parcelar, fond construit, amenajări peisagistice, împreună cu relațiile stabilite între ele - modul de ocupare al
terenului, raportul spațiu construit-spațiu liber, retragerile și aliniamentele, încadrarea în relief, la care se adaugă valoarea deosebită arhitecturalistorică a clădirilor, alcatuiesc un ansamblu unic care și-a conservat în mare măsură autenticitatea și integritatea, făcând din Orașul Alba Iulia o
atracție turistică importantă.
Cele mai de amploare lucrări de conservare, restaurare și punere în valoare a Sitului urban"Cetatea Alba Iulia" realizate până în
prezent sunt:
- Porțile fortificației de tip VAUBAN
- Traseul celor trei fortificații
- Traseul șanțurilor fortificației de tip VAUBAN
- Zona interioară(bastionară)
- Reconstruire și punere în valoare latura de vest.
Alte lucrări de restaurare, conservare, refuncționalizare și/sau punere în valoare a monumentelor istorice de arhitectură, lucrări autorizate
de Primăria Municipiului Alba Iulia, sunt:
- restaurare Palat APOR - AC nr.602/23.12.1999;
- reabilitarea Centrului Istoric Alba Iulia, fortificația de tip VAUBAN - căi de acces, iluminat exterior și mobilier urban - AC
nr.222/10.05.2017;
- restaurarea fațadelor clădirii "Palatul Episcopal Romano-Catolic" - AC nr. 760/30.10.200;
- reabilitare Manutanță; spații interioare Bastion Bethlen și Sf. Eugeniu - AC nr.15/09.01.2009;
- consolidare, restaurare Sacristie Catedrala Romano-Catolică - AC nr. 72/22.03.2002;
- reabilitarea Generală a Sanctuarului și Corului la Catedrala"Sfântul Mihail"Alba Iulia - AC nr.195/27.04.2010;
- consolidarea șarpantelor Navelor Laterale Nord și Sud la Catedrala Romano Catolică - AC nr. 777/01.11.2007;
- restaurare fațadă Muzeul Național al Unirii - AC nr.310/2003;
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- restaurarea fațadei Sălii Unirii Alba Iulia - ACnr.319/2003;
- reabilitare Spații de învățământ - clădire corp "C" - Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia - AC nr. 908/11.12.2007;
- restaurare clădire Centru Militar al Județului Alba - AC nr. 30/20.01.2012;
- punerea în valoare a vestigiilor arheologice descoperite în perioada de implementare a proiectului " Reabilitarea Centrului Istoric
Alba Iulia", - AC nr. 559/09.10.2013; etc.
Lucrările de restaurare și conservare au fost realizate în proprție de 80% la clădirile monumente istorice care se află în proprietatea
și/sau administrarea instituțiilor publice locale și centrale: Ministerul Culturii - I.N.P.P. București; Consiliul Județean Alba, Consiliul Local al
Municipiului Alba Iulia și Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, prin alocare de fonduri de la bugetul de stat, bugetele locale(al județului
Alba și al municipiului Alba Iulia), cât si prin atragere de fonduri europene prin programul POR 2007-2014;
Corpul E al Palatului Principilor (AB-II-m-A-00133) - sf. sec.XIX, va fi reabilitat printr-un proiect cu finanţare europeană în valoare de
cinci milioane de euro, după ce acesta a fost depus şi evaluat cu 95 de puncte, din 100 posibile. Astfel, potrivit proiectului, cea mai valoroasă
parte din Palatul Principilor, fostă reşedinţă a principilor transilvăneni, dar şi a lui Mihai Viteazu, va fi transformată într-un centru expoziţional,
cu spaţii expoziţionale tematice temporare, dar şi într-un muzeu cu spaţii specifice acestei destinaţii, respectiv o Sală a Paharnicilor, o Sală de
Judecată şi o Sală a Dietei.
Un segment important de monumente îl constituie bisericile și ansamblurile mănăstirești, proprietate privată a cultelor
religioase(ex.Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia; Episcopia Romano Catolică; Arhiepiscopia Romano-Catolică; Biserica Franciscană
etc), care se află într-o stare de conservare bună, unele dintre ele fiind restaurate recent, cu finanțare atât din fonduri proprii cât și cu sprijin de
la bugetul local (ex. Palatul Episcopal Romano-Catolic; Catedrala Romano-Catolică; Catedrala"Sf. Mihail" Alba Iulia; Palatul Episcopal Catedrala Reîntregirii Neamului).
Un patrimoniu important sunt casele construite la sfarsitul sec. al XIX-lea și începutul sec.XX, construite în diverse stiluri arhitecturale,
aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, care de cele mai multe ori nu se preocupă de întreținerea-restaurarea imobilelor
monument istoric care le aparțin, fapt care reiese și din analiza listei autorizațiilor de construire emise de Primăria Municipiului Alba Iulia. Tot
la acest capitol menționam și lipsa de interes a administrației publice locale cu privire la exercitarea dreptului de preemtiune în vederea trecerii in
patrimoniul comunității locale a monumentelor istorice scoase la vanzare. Exercitarea dreptului de preemtiune s-a concretizat prin cumpărarea
unui singur imobil - imobilul "Casa Camil Velican" (AB-II-m-B-00144) situat în municipiul Alba Iulia, str. Primăverii nr.7.
Pentru o mai bună gestiune și protecție a monumentelor istorice cuprinse în Situl urban"Cetatea Alba Iulia" Consiliul Local al
Municipiului Alba Iulia a aprobat cu HCL nr.333/22.10.2015 "ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - ZONA PROTEJATA
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CETATEA ALBA IULIA" prin care sunt stabilite reglementările și regulamentul de gestiune urbană aplicabile cetătii Alba Carolina și zonei de
protecție a acesteia.
Valoarea inestimabilă a monumentelor din municipiul Alba Iulia și numărul acestora fac imposibilă conservarea și restaurarea
acestora din bugetul administrației publice locale, cu toate că anual sunt alocate fonduri în acest scop.
Fondurile alocate patrimoniului construit de la bugetul local în anul 2017 sunt următoarele:
- 640.000lei pentru conservare, restaurare și refuncționalizare - punere în valoare - Palatul Principilor;
- 800.000 lei pentru lucrări de întreținere și reparații;
- 300.000 lei pentru studii și documentații tehnico-economice;
MUNICIPIUL AIUD
Municipiul
AIUD
41
monumente
istorice
înscrise în
LMI 2015

Municipiul
AIUD
23
munumente
de
arhitectură
înscrise în
LMI 2015
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categorii de
arheologie arhitectură
monumente

for
public

funerare

total
monumente

Clasa A

0

12

0

0

12

Clasa B

16

11

1

1

29

Tipuri
monumente
istorice

Număr
monumente

clasa A

clasa B

ansambluri

4

1

3

cetati
castele
palate
biserici
case
altele

1
3
0
12
0
4

1
1
0
6
0
3

0
2
0
6
0
1
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Străvechi leagan de civilizație și cultura, municipiul Aiud este cunoscut prin numeroasele sale vestigii arheologice. Pe raza municipiului
Aiud se regăsesc 41 monumente istorice înscrise în LMI 2015, din care: monumente arhitectură-23; monumente de arheologie-17; monumente
de for public-1.
Patrimoniul construit al municipiului Aiud se remarcă prin arhitectură clădirilor vechi, concentrate mai ales în centrul istoric, a clădirilor
în care au sediul unele instituții publice sau instituții de învățământ, a construcțiilor civile, a lăcașurilor de cult și a monumentelor comemorative
dintre care amintim: clădirea Colegiului Tehnic Aiud, clădirea Colegiului Titu Maiorescu, clădirea Colegiului Bethen Gabor, clădirea Școlii cu
clasele I-VIII Ovidiu Hulea, Castelul de la Sâncrai, clădirile lăcașurilor de cult, etc.
Lacașurile de cult existente pe teritoriul municipiului Aiud, precum și cele aflate în localitățile vecine, constitue premisele dezvoltării
turismului ecumenic, religios.
Monumente istorice de pe raza UAT Municipiul Aiud la care au fost executate lucrări de reabilitare, restaurare, conservare sunt
următoarele:
1. Colegiul Bethlen(AB-II-m-A-00171) situat pe teritoriul administrativ al Municipiului Aiud, pe strada Bethlen Gabor, nr.1, care
datează din anul 1775 a fost reabilitat în întregime printr-un proiect finanțat prin POR 2007-2013 în cadrul parteneriatului încheiat între
Municipiul Aiud și Eparhia Reformată din Ardeal. Lucrările de reabilitare au fost finalizate în iunie 2016.
2. Cetatea Aiudului (AB-II-m-A-00172) situată în Aiud, Piața Consiliul Europei, care datează din sec. XIII-XVII, având în componența
Castelul Bethlem, Biserica Reformată, Capela Evanghelică, incinta fortificată, cu opt bastioane a fost reabilitată doar parțial. Au fost reabilitate
Castelul Bethlen, Biserica Reformată și un numar de 6 turnuri.
3. Mănăstirea minorită (AB-II-a-A-00173) care include Biserica Romano-Catolică (AB-II-a-A-00173.01) și Claustrul (AB-II-a-A00173.02) - a fost reabilitată din fondurile proprietarilor și din fonduri atrase.
4. Biserica "Din Deal"(ruine) (AB-II-m-B-00226) situată în localitatea Gîrbova de Sus - în prezent se lucrează la măsurători și
evaluări ale stării generale de conservare a monumentului, ce vor sta la baza întocmirii documentației pentru intervenții de urgență.
5. Ansamblul bisericii "Sf.Treime", a fostei mănăstiri Magina (AB-II-a-A-00249), situată în localitatea Magina, are în componență Biserica "Sf. Treime" - (AB-II-a-A-00249.01) și zid de incintă(ruine) (AB-II-a-A-00249.02) - au fost efectuate următoarele lucrări:
- lucrări de reparații șarpantă și învelitoare, reparații la instalația electrică - în anul 2015;
- lucrări de construire la spații de cazare -chilii - în anul 2012;
6. Ansamblul castelului Banffi (AB-II-a-B-00320) situat în localitatea Sâncrai, a fost restaurat în întregime de către Consiliul
Județan Alba cu finanțare POR 2007-2014. Recepția lucrărilor la terminarea lucrărilor de restaurare - faza a II-a a avut loc în data de
14.10.2014, iar recepția finală a obiectului de investiție a avut loc în data de 16.03.2017.
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Din bugetul local aferent anului 2017 s-a alocat suma de 300.000 lei pentru obiectivul de investiție"Reabilitarea Cetății Aiudului".
Pentru zona protejată construită situată în centrul municipiului Aiud au fost instituite servituți, utilizări și reglementări speciale de
construire prin documentația urbanistică PUZCP - "Zona Centrală protejată Aiud" aprobat cu HCL Aiud nr.9/20.01.2000.
Accesul la monumentele istorice din Municipiul Aiud este relativ facil și nu necesita reparații urgente la căile de acces, cu excepția
trotuarului din jurul Cetății Aiudului.
Pentru monumentele din localitățile aparținătoare, drumurile de acces sunt practicabile, excepție făcând ruinele Bisericii Romanocatolice din Gîrbovița și ruinele Bisericii din Deal din Gîrbova de Sus, monumente la care se ajunge cu dificultate.
MUNICIPUL BLAJ

Municipiul
BLAJ
19
monumente
istorice
înscrise în
LMI 2015

categorii de
monumente

arheologie

arhitectură

for public

funerare

total
monumente

Clasa A

0

9

0

0

9

Clasa B

0

7

2

1

10

Municipiul
BLAJ
16
munumente de
arhitectura
înscrise în LMI
2015
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Tipuri
monumente
istorice
ansambluri
bisericesti
cetati
castele
palate
biserici/catedrale
case
altele

Numar
monumente

clasa A

clasa B

3

2

1

1
0
0
8
0
3

0
0
0
4
0
3

1
0
0
4
0
0
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Municipiul Blaj, "Mica Romă" așa cum l-a denumit Mihai Eminescu, are 19 monumente istorice înscrise în Lista Monumentelor Istorice
2015, monumente care vorbesc de la sine despre istoria și cultura românilor din Transilvania, cele mai reprezentative fiind:
- Catedrala greco-catolică"Sf. Treime" (AB-II-m-A-00187) unde și-a rostit epocalul discurs Simion Bărnuțiu cu o zi înainte de Marea
Adunare de pe Câmpia Libertății;
- Mănăstirea bazilienilor (AB-II-a-A-00138) - în incinta căreia au fost deschise în 1754 primele școli românești;
- Ansamblul Mitropoliei greco-catolice (AB-II-a-A-00189) care cuprinde:
- Reședința mitropolitană(AB-II-a-A-00189.01)
- Cancelaria mitropolitană(AB-II-a-A-00189.02)
- Clădiri anexe(AB-II-a-A-00189.03)
- Ansamblul Bisericii Sf.Arhangheli(a grecilor) (AB-II-a-A-00190) a cărui cimitir este un adevarat Panteon al neamului, unde își dorm
somnul de veci personalități de marcă, de la părintele filologiei românești Timotei Cipariu, tribunul pașoptist Ioan Axente Sever, mitropolitul
Alexandru Sterca Suluti și Ioan Rusu întemeietorul geografiei științifice românești, scriitorul Ionel Pop și cărturarul Ștefan Manciulea.
Starea de conservare a monumentelor istorice de pe raza municipiului Blaj este în general bună, nu necesită intervenții de urgență, iar
accesul la acestea este facil, nu sunt necesare lucrări de reparații a căilor de acces sau crearea unor accese noi.
În anul 2017 au fost alocate sume importante de la bugetul de stat pentru "Amenajarea Ansamblulului Câmpia Libertății (AB-II-a-B00408) și împrejmuire", lucrări autorizate de Primăria Municipiului Blaj cu Autorizația de construire nr.6/23.12.2016.
O inițiativă de succes a administrației municipiului Blaj în parteneriat cu administrația județului Alba a fost restaurarea clădirii
Palatului Cultural din Blaj, clădire care nu este înscrisă în Lista Monumentelor Istorice 2015, cu toate că este reprezentativă pentru
cultura transilvăneană, ea fiind proiectată în anul 1930, pentru a găzdui evenimentele organizate de Asociația culturală ASTRA.
Palatul Cultural din Blaj, a stat în paragină timp de 16 ani până în anul 2011, când primăria l-a cumpărat și a organizat un concurs de
soluții pentru restaurarea clădirii. Lucrările au început în 2013 și s-au finalizat în 2016 după o investiție de un milion de euro, fonduri alocate atât
din bugetul local al municipiului Blaj cât și din bugetul județului Alba. Rezultatul a fost atât de spectaculos încât, recent, proiectul a primit
premiul Uniunii Europene pentru patrimoniul cultural 2017 - Premiile Europa Nostra, cea mai înaltă distincție din Europa în domeniul
patrimoniului.
Premiul Uniunii Europene, pentru patrimoniul cultural în 2017, obținut de proiectul Palatului Cultural, confirmă drumul european al
Blajului, viabil marilor proiecte inițiate în parteneriat cu Consiliul Județean Alba și mai ales rolul important al patrimoniului cultural în viața
socială a unei comunități.
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MUNICIPIUL SEBEȘ

Municipiul
SEBES
59
monumente
istorice
înscrise în
LMI 2015

MUNICIPIUL
SEBES
40
munumente
de
arhitectură
înscrise în
LMI 2015

categorii de
arheologie arhitectură
monumente

for
public

funerare

total
monumente

Clasa A

3

15

0

2

20

Clasa B

12

25

1

1

39

Tipuri monumente
istorice

Numar
monumente

clasa A

clasa B

ansambluri urbane

1

1

0

cetăți
1
1
0
centre istorice
1
1
0
ansambluri
2
2
0
bisericești
biserici
5
3
2
case
21
2
23
altele
9
6
3
Cetatea din Sebeș (actualul centru al orașului), fără a fi atât de celebră ca și cea din Sighișoara, prezinta o atractivitate deosebită datorita
accesibilității, configurației, proporțiilor cât și faptului că este locuită fiind integrată organic-funcțional în localitate.
Conform Listei Monumentelor Istorice 2015, pe raza municipiului Sebeș găsim 59 de monumente istorice, mult mai importantă și
oarecum de actualitate este soarta monumentelor de arhitectură și a întregului teritoriu delimitat de incinta fortificată. Din cele 41 de monumente
de arhitectură, 37 se referă la ansamblul urban al municipiului Sebeș.
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ANSAMBLUL FORTIFICAȚIILOR ORAȘULUI(AB-II-a-A-00325), datat între secolele XIV-XVII, cuprinde: Poarta de nord a cătății(azi
locuință, Str. I.L.Caragiale, nr.3), Turnul Octogonal(str. Dobrogeanu Gherea, nr.35), Turnul Croitorilor sau Studentului(Str. Traian, nr.6), Turnul
Cismarilor(Str. 24 Ianuarie, nr.5), Turnul Semicircular(azi spațiu comercial, Cetătii nr.9), curtine(între străzile:Pavel Dorin, Traian, Bistrei,
Mioriței, Mihai Viteazul, Patria, Caragiale I.L., Pieții, 24 Ianuarie, Cetății și Aviator Olteanu.
CENTRUL ISTORIC AL LOCALITĂTII (AB-II-s-A-00326), reprezintă un valoros ansamblu urbanistic în cadrul căruia s-au conservat,
pe lângă importante monumente medievale - biserica parohială Sf. Maria, capela Sf. Iacob, fragmente din fortificația bisericii, mănăstirea
franciscană(fostă dominicană), Casa Zapolya și fortificația orașului, și alte elemente ca vechea rețea stradală, parcelarea, spațiile publice - piețele
(mare și mică), care împreuna cu construcțiile existente îi definesc fizionomia de oraș medieval.
Fortificația medievală a orașului Sebeș se înscrie în categoria celor de maximă importanță întrucât reprezintă un prototip arhaic al
sistemului său defensiv, transformările din perioada modernă fiind relativ minore.
Ultimele restaurări ale centrului istoric al municipiului Sebeș, au avut loc între anii 1961-1962, conservarea unor monumente sau a
unor ansambluri de arhitectură, s-a datorat într-o mare măsură și eforturilor depuse de profesorul și istoricul Theobald Streitfeld din Sebeș.
Pentru protecția și conservarea valorilor de patrimoniu cultural național din Cetatea Sebeșului(actualul centru al municipiului),
administrația locală a aprobat cu H.C.L. nr.33/2010, documentația urbanistică faza Plan Urbanistic Zonal-Construcții Protejate(PUZ-CP) și
Regulamentul de urbanism aferent: "Centru Istoric - Municipiul Sebeș". Statutul de zona protejată crează asupra imobilelor din interiorul zonei
servituți de intervenție legate de desființare, modificare, funcționalitate, distanțe, înălțime, volumetrie, expresie arhitecturală, materiale, finisaje,
împrejmuiri, mobilier urban, amenajări și plantații.
Prin proiectul: "Tezaure fortificate redescoperite - Dezvoltarea durabilă a Regiunii Centru prin punerea în valoare a potențialului
turistic al rețelei de 18 biserici fortificate săsești din Transilvania", beneficiar fiind Consistoriul Superior al Bisericii Evanghelice C.A., a fost
reabilitată și Biserica Evanghelică din Sebeș.
Lucrările erau absolut necesare, deoarece nu s-a mai intervenit asupra monumentului de o valoare istorică incontestabilă, construit
începând cu secolul al XII-lea, din anul 1965, an în care s-a terminat o restaurare amănunțită.
Administrația municipiului Sebeș a alocat fonduri de la bugetul local (4.405.500,00lei) pentru reabilitarea, restaurarea sau conservarea
monumentelor istorice.
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ORAȘUL TEIUȘ
Datorită asezării sale, fiind situat la intersecția unor importante drumuri comerciale, orașul Teiuș a avut o etapă înfloritoare în perioada
medievală, mai ales după colonizarea sașilor în Transilvania, aduși din Saxonia de către regele Geza al II-lea după anul 1200. Tot aceștia au
construit prima bazilică romanică, ridicată spre sfarsitul sec. al XIII-lea.
Conform Listei Monumentelor Istorice 2015, pe teritoriul orașului Teiuș sunt evidențiate 11 obiective patrimoniale, din care 5 sunt
clasate în grupa valorică A și 6 în grupa valorică B.
Cele mai reprezentative monumente de arhitectură, de importanță națională care merită menționate sunt cele trei biserici: Mănăstirea
romano-catolică(AB-II-a-A-00374) care include Biserica romano-catolică(AB-II-a-A-00374.01) și Claustrul(AB-II-a-A-00374.02), Biserica
evanghelică(AB-II-m-A-00373), Biserica "Intrarea în Biserică a Maicii Domnului"(AB-II-m-A-00372).
Biserica Reformată este cea mai veche dintre cele trei biserici declarate monumente istorice din orașul Teiuș. La început această
biserică a fost una catolică, dar in 1525 a fost transformata in biserica reformata. Construcția ei a fost începută în stil romanic, dar a fost
refacută ulterior în stil gotic. Din biserica veche se mai păstrează turla și clopotnița cu două etaje deschise fiecare cu câte o fereastră
semicirculară, iar în interior se găsește vechiul arc de triumf.
Orga din interiorul bisericii datează din secolul al XIX-lea, iar în secolul al XX-leaîin urma restaurarilor a fost instalat orologiul.
Prin vechimea și dimensiunile ei, este una din cele mai importante monumente de arhitectură din Transilvania.
Biserica Romano-Catolică a fost construită în anul 1449 din ordinul voievodului Transilvaniei, Iancu de Hunedoara, în amintirea luptei
de la Sîntimbru împotriva turcilor. După cum reiese din arhivele de la 1704, Iancu de Hunedoara a adus călugări franciscani care vor rămâne
până în 1554.
Din cauza pericolului turcesc ei părăsesc cetatea, iar în 1599 Sigismund Bathory, principele Transilvaniei, aduce călugări minorițti care
rămân în cetate până la 1603, când generalul Basta incendiază cetatea, ca o răzbunare împotriva teiușenilor care au luptat în oastea lui Mihai
Viteazul. Bolta bisericii s-a prăbușit, iar cetatea a ars în întregime.
Piatra rămasă în cetate o regăsim în fundațiile caselor din jur, iar cartierul poartă numele "COȘTEI" de la cuvantul maghier Kastely
=castel, cetate. Piatra pentru construcție a fost adusă de la Ighiu.
Altarul principal este unicat - format dintr-un singur bloc de piatră.
La intrarea în biserică apare în relief stema huniazilor, corbul cu inel în cioc.
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Biserica Greco-Catolică este o biserică medievală din piatră având hramul "Intrarea în Biserica a Maicii Domnului" . A fost ctitorită în
a doua jumătate a secolului al XVI-lea de Petru Raț, soția sa domnița Zamfira și Mihail Raț, toți sunt înmormântați în interiorul bisericii.
Pe pisanie este menționat în limba slavonă și numele lui Mihail Raț, dar și blazonul familiei Raț. În decursul celor peste 400 de ani de
existență, biserica a suferit mai multe intervenții constructive.
În 1948 această biserică a fost preluată de Biserica Ortodoxă , iar după 1991 a fost redată Bisericii Unite cu Roma(greco-catolice).
De mentionat este faptul că în luna iunie a anului 2017, Prințul Charles al Marii Britanii a vizitat aceasta biserică din dorința de a
cunoaște și de a aduce un omagiu stră-strămoșilor săi.
Biserica a rămas fără acoperiș timp de 100 de ani. Legenda spune că: în anul 1701 contele Ștefan Apor, trecând prin Teiuș spre Alba
Iulia, reface biserica, iar în locul cetății se construiește o clădire în formă de L. Contele aduce călugări paolini care rămân aici până în anul
1786.
Despre crucifixul din interiorul bisericii putem citi în Historia Domus. Această cruce a fost păstrată în capela construită de pescarul
care a găsit-o și de alți credincioși până în anul 1937, când a fost donată Bisericii Romano-Catolice.
Aceast monument istoric este pus în valoare prin grija administrației și comunității locale, care în fiecare an, pe data de 8 septembrie, de
ziua nașterii Maicii Domnului sărbătorește hramul Bisericii Romano-Catolice.
Tate cele trei monumente istorice prezentate mai sus necesită lucrări de intervenții(reabilitare) și de întreținere pentru care trebuie
elaborate documentații tehnico-economice în vederea accesări de fonduri nerambursabile(fonduri europene, fonduri de la bugetul de strat sau
granturi de stat).
Având în vedere că dreptul de protector al Statului Roman la nivelul județului Alba este exercitat prin Direcția Judeteana pentru
Cultură Alba - în calitate de reprezentat al administrației publice centrale și prin administrația județului - Consiliulul Județean Alba, vă
prezentăm o analiza privind eficiența mecanismului de protecție a monumentelor istorice.
Activitatea Direcției Județene pentru Cultură Alba, referitor la protejarea monumentelor istorice s-a concretizat, în perioada 20142017 în acțiuni de avizare a lucrarilor de restaurare și de intervenții asupra unor obiective înscrise în Lista Monumentelor Istorice, precum
și în aprobarea de Studii Istorice de Fundamentare pentru reactualizarea unor Planuri Urbanistice Generale ale unităților administrativteritoriale din județ.
Documentații propuse pentru lucrări de restaurare sau intervenții la monumentele istorice din județul Alba, care au primit Avizul
Ministerului Culturii în perioada 2014-2017:
- conservare/restaurare biserica "Nașterea Maicii Domnului"(AB-II-m-A-00218) din sat Feneș, oraș Zlatna, prin programul
"Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural național" - avizul nr.40/M/19.03.2014;
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- conservarea și revitalizarea Caponieriei (AB-II-a-A-00088) dintre bastionul Sf. Elisabeta și bastionul Carol "Ars Convivialis Romano
la Apulum", Cetatea Alba Carolina, AlbaIulia, județul Alba, prin programul "Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural national" avizul nr.79/M/07.05.2014;
- consolidarea bisericii de zid Sf. Mihail și Gavril, sat Cicău, comuna Mirăslău, județul Alba - cod LMI AB-II-m-A-00203 - avizul
nr.209/M/21.10.2014;avizul 185/M/2015;
- restaurare, refunctionalizare și punere în valoare a "Casei Nicolae Bethlen", azi Institutul Teologic Romano-Catolic, cod LMI AB-II-mA-00100, Alba Iulia, jud. Alba - avizul nr.159/M/2015;
- reabilitarea Bisericii Reformate Cetatea de Baltă, str. Dacilor nr.6, Cetatea de Baltă, jud. Alba, cod LMI AB-II-m-A-00200 - avizul
nr.177/M/2015;
- conservarea, restaurarea și valorificarea durabilă a ansamblului Palatul Principilor - corp E, Alba Iulia, judetul Alba, - avizul
nr.71/M/2016;
- conservare, restaurare Biserica "Nașterea Maicii Domnului" sat Feneș, orasul Zlatna, judetul Alba - avizul nr.103/M/2016;
- restaurarea Bisericii de lemn"Sfinții Arhangheli", împrejmuire, amenajare cimitir, sat Geogel, comuna Ponor, județul Alba - avizul
nr.107/M/2016;
- reabilitare și refunctionalizare Sala Unirii Alba Iulia - avizul nr.244/M/2016;
- restaurarea Bisericii Reformate Aiud, municipiul Aiud, județul Alba - avizul nr.256/M/2016;
- consolidare/restaurare, reamenajare expoziție în fosta școala azi muzeu, amenajare expoziție si depozitare obiecte de patrimoniu,
lucrări de amenajare parcări, reamenajare alei, iluminat, amenajare zone verzi - Ansamblul Mănăstirii Rîmet, comuna Rîmet, județul Alba avizul nr.386/M/2016;
- conservarea polipticului din Biserica Evanghelică, sat Tatarlaua, comuna Cetatea de Baltă, județul Alba - avizul nr.461/CA/2016;
- restaurarea ferestrelor-vitraliilor de la Biserica Evanghelică, municipiul Sebeș, județul Alba - avizul nr.03/CA/2016;
-conservarea, restaurarea picturii rurale de la Biserica "Cuvioasa Paraschiva", sat Ighiel, comuna Ighiu, judetul Alba - avizul
nr.30/CA/2016;
- conservarea, restaurarea și valorificarea durabilă a ansamblului Palatul Principilor Alba Iulia - corpurile A,B,C,D,E,F,G, amenajarea
curților interioare și amenajarea zonelor exterioare adiacente palatului - avizul nr.56/M/2017;
- conservarea, restaurarea și valorificarea durabilă a ansamblului Palatului Principilor Alba Iulia - reabilitarea acoperișurilor și
planșeelor peste etaj la corpurile A,B,C,D,F și G - avizul nr.59/M/2017;
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Studii Istorice de Fundamentare pentru reactualizarea unor Planuri Urbanistice Generale ale unităților administrativ-teritoriale din
județ, avizate de Ministerul Culturii:
`
- Aviz nr.12/U/23.01.2014 -Actualizare Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism - comuna Vințu de Jos, jud. Alba;
- Aviz nr.118/U/2016 - Actualizare Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism - comuna Noșlac, jud. Alba;
- Aviz nr.78/U/2017 - Actualizare Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism - comuna Stremț, jud. Alba;
Consiliul Județean Alba are ca preocupare permanentă punerea în siguranță, restaurarea și promovarea monumentelor istorice din
județ, deziderat concretizat prin finanțarea proiectelor și lucrărilor de restaurare/conservare pentru toate cele șapte monumentele istorice
aflate în proprietarea județului Alba cât și pentru restaurarea unor biserici de lemn, după cum urmează:
- AB-II-m-B-00118 - Fostul spital militar - municipiul ALBA IULIA - clădirea primului spital militar din România a fost restaurată,
revitalizată și valorificată prin refuncționalizarea spațiului, respectiv transformarea în primul muzeu de arta religioasă din România MUSEIKON;
- AB-II-m-B-00131 - Comisariat - municipiul ALBA IULIA - Str. Militari 1 - sec. XVIII;
- AB-II-a-B-00320 - Ansamblul castelului Banffi - sat SÎNCRAI, municipiul AIUD;
- AB-II-m-A-00228
- Biserica de lemn "Naşterea Sf. Ioan Botezătorul” - sat GÂRDA DE SUS; comuna GÂRDA DE SUS;
- AB-II-m-B-00368.01 - Biserica de lemn "Sf. Gheorghe” - sat ŞPĂLNACA; comuna - sec. XVIII ren. 1865 HOPÂRTA
- AB-II-m-B-00378.01 - Biserica de lemn "Sf. Arhangheli” sat TURDAŞ; comuna HOPÂRTA 1770, adăugiri 1826
- AB-II-m-A-00231 - Biserica de lemn "Sf. Nicolae” - sat GHIRBOM; comuna BERGHIN - 1688, ext. sec.XIX
- AB-II-m-A-00219 - Biserica "Naşterea Maicii Domnului” - sat GALDA DE JOS; comuna GALDA DE JOS - sec. XV 1715
- AB-II-a-A-00238 - Ansamblul "Casa lui Avram Iancu" - sat INCEŞTI; comuna AVRAM IANCU - sec. XVIII - XIX
De asemenea a fost realizată documentația P.U.Z. Zonă protejată Bastionul Sf. Mihail – Alba Iulia.
Valoarea inestimabilă a monumentelor din județ și numărul acestora fac imposibilă conservarea și restaurarea acestora din bugetul
autorităților județene și locale, cu toate ca anual sunt alocate fonduri în acest scop:
- Alba Iulia - a alocat 1.640.000lei pentru conservare, restaurare și refuncționalizare - punere în valoare - Palatul Principilor;
- 800.000 lei pentru lucrări de întreținere și reparații;
- 300.000 lei pentru studii și documentații tehnico-economice;
- Aiud - pentru anul 2017 s-a alocat suma de 300.000 lei pentru reabilitarea Cetății Aiudului;
- pentru reabilitarea structurală și reparații capitale la Colegiul Național "Bethlen Gabor", municipiul Aiud a încheiat un
parteneriat cu Eparhia Reformata din Ardeal - contract de finanțare nr.1086/16.11.2010;
- Vadu Moților - în 2017 s-au alocat 10.000 lei pentru inițiere proiect pe Masura 7.6 - Investitii asociate cu protejarea patrimoniului
cultural;
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- Sebeș - în bugetul local pe 2017 este prinsă suma de 4.405.500lei pentru reabilitarea, restaurarea sau conservarea monumentelor
istorice;
- Lupsa - din bugetul local pe anul 2017 s-au alocat 20.000lei la Biserica Coborarea sf. Duh - localitatea Hadarau.
În acest context, autoritățile locale și Consiliul Județean Alba sunt interesate de identificarea surselor de finanțare și încheierea
unor parteneriate public-private, ca parte a programelor și strategiilor culturale promovate de Ministerul Culturii și de atragerea de fonduri
neramburasalile de la Uniunea Europeană.
Exemplu: Biserica de lemn"Sf. Arhangheli Mihail și Gavril"(AB-II-m-A-00230) din Geogel, comuna Ponor, obiectiv de patrimoniu
cultural vechi de peste 200 de ani, va fi restaurat cu fonduri europene din Bugetul P.O.R.2017-2020, axa prioritară 5- Îmbunatatirea mediului
urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural; Prioritatea de investiții 5.1. Conform proiectul care a primit
finanțare în anul 2017, se vor realiza lucrări de consolidare a fundației, pereților și bolții, de conservare și restaurare a lemnului, dușumelei și
finisjelor, precum și lucrări de restaurare a picturii murale și a icoanelor împărătești. Acest proiect va fi complementar cu cel depus de
Consiliul Județean Alba pentru reabilitarea traseului montan între Aiud și Abrud(DJ107I), deschizând astfel atât o poarta către frumusețile
Apusenilor cât și facilitarea accesului la Biserica de lemn"Sf. Arhangheli Mihail și Gavril".
2. VALORIFICAREA și PROMOVAREA PATRIMONIULUI CONSTRUIT ÎN JUDEȚUL ALBA
Toate strategiile elaborate atât la nivel central cât și la nivel local admit rolul patrimoniului construit în exprimarea valorilor și identitatii
unei comunități. De mii de ani, oamenii au reflectat în arhitectură stilul de viață și activitățile economice specifice, dimensionate de cultura
locală, iar odată construită, arhitectura la randul ei creează o nouă structură și schimbă modul în care trăiesc oamenii, astfel încât viitorul lor stil
de viață, să se potrivească în arhitectura devenită preexistentă la acea dată.
Moștenirea patrimoniul construit, reprezintă o oportunitate pentru toate componentele dezvoltării sustenabile - socială, economică si de
mediu, iar rolul unic pe care îl are în a răspunde nevoilor sprirituale ale oamenilor și calității vieții va determina, într-un viitor, sa fie incorporată
în arhitectura dezvoltării durabile ca al patrulea pilon, alături de dezvoltarea sociala, dezvoltarea economică și protecția mediului înconjurator.
În acest context, valorificarea durabilă a patrimoniului construit devine esențială pentru menținerea sau sporirea calității, integrității și
autenticității lui, aspecte fără de care își poate pierde semnificația și astfel rolurile descrise anterior.
Inițiativă valorificării patrimoniului construit prin activități economice, cum ar fi turismul, industriile creative sau arhitectura, este
luată fie de mediul de afaceri sau de proprietari, administratori sau custozi care identifică oportunități de punere în valoare a obiectivului.
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Efectele valorificării asupra patrimoniului construit sunt următoarele: generează noi parteneriate, noi sponsori, atragerea de talente sau
evenimente care să dea o nouă dinamică locului și pe termen lung să conducă la îmbunătățirea mediului urban.
Valorificarea durabilă a patrimoniului construit presupune o colaborare și un parteneriat între toate părțile interesate, respectiv:
comunitatea locală, autoritățile publice, proprietarii sau administratorii patrimoniului, custozii, ONG-uri, mediul de afaceri,
turiști/utilizatori/consumatori finali ai serviciilor și produselor care integrează obiectivul de patrimoniu.
Valorificarea și promovarea patrimoniului construit se face prin includerea monumentelor istorice în circuitul turistic și stimularea
turismului cultural; prin utilizarea monumentelor de patrimoniu pentru diverse activităti artistice sau evenimente culturale ori non-culturale; prin
consolidarea parteneriatului cu sistemul educațional în vederea creșterii gradului de conștientizare în rândul tinerilor(elevi și studenti) a
importanței monumentelor istorice(vizite, dezbateri, acțiuni de voluntariat).
Cel mai elocvent exemplu cu privire la valorificarea și promovarea patrimoniului construit din judetul Alba este Cetatatea Alba
Carolina, care în urma lucrărilor de restaurare și conservare, fortificația a fost pusă în valoare, fiind inclusă în circuitul turistic. În acest
sens, cetatea Alba Carolina a fost împărțită în mai multe trasee turistice: Traseul celor Trei Fortificații, Traseul Eroii Neamului Românesc,
Traseul Porților, Traseul Sudic și Traseul Nordic. În cadrul acestor trasee turistice au fost incluse atât elementele defensive ale cetății de tip
Vauban cât și clădirile cu valoare istorică din interiorul acesteia.
Cetatea este animată an de an de festivaluri, concerte, spectacole și concursuri organizate de Primăria Alba Iulia, în parteneriat cu
diverse organizații și cu mediul de afaceri local.
Cele mai de notorietate evenimente care se desfasoară între zidurile Cetății Alba Carolina, și care atrag an de an, numeroși turiști
sunt cele legate de Ziua Națională a României - 1 Decembrie 1918 și Festivalul Dilema Veche.
Un alt mod de valorificare a Sitului urban "Cetatea Alba Iulia"(AB-II-s-A-00091) este refuncționalizarea spațiilor monumentelor
istorice reabilitate/restaurate/conservate.
exemple: - transformarea fostului Spital militar(Spitalul de Neurologie și Psihiatrie) - AB-II-m-B-00118-in primul muzeu de artă
religioasă din România - MUSEIKON;
- clădirea comisariatului - AB-II-m- B-00131 - va fi sediul Consiliului Județean Alba;
- Palatul Apor - AB-II-m-A-00099 - este Rectoratul Universității 1 Decembrie;
- Manutanța - AB-II-m-B-00132 - a fost transformată în hotel medieval;etc.
Un alt exemplu elocvent de revitalizare, valorificare si promovare este Complexul de arhitectura medievală de la Cîlnic Kelling(Cetatea, Casa Parohiala Evanghelica, Biserica Evanghelica, toate monumente istorice categoria A), proprietatea Bisericii
Evanghelice C.A.
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În prezent, sub egida Asociației Ars Transsilvaniae și sub patronajul științific al Institutului de Arheologie și Istoria Artei al
Academiei Romane din Cluj-Napoca, în Cetatea Cîlnic functionează Centrul Cultural Internațional.
În cei peste 20 de ani de activitate, Asociația Ars Transsilvaniae Romania a desfășurat și organizat numeroase activități științifice și
culturale: peste 40 de simpozioane și mese rotunde; 10 conferințe despre Patrimoniul Cultural Național; 8 expoziții foto monumente
istorice(în colaborare cu Institutul Național al Patrimoniului); 8 expoziții de artă plastică; concerte de orgă cu soliști de renume(Ursula
Philippi, Felician Rosca, Erich Turk, Tunde Molnar, Viorel Ciurtin), concerte de muzica clasica(Cvartetul de camera din Targu Mures,
corul Conservatorului din Cluj-Napoca), anual concerte și muzică de promenadă cu Fanfara lui Galan din Cugir, spectacole de sunet și
lumină(coproducție romano-franceză), târguri de artă contemporană.
La începutul activității Asociației Ars Transsilvaniae, numărul vizitatorilor Cetății Cîlnic, era extrem de redus, cca 50 persoane, iar în
prezent numărul vizitatorilor care trec pragul cetății depășește 3000.
Castelul Banffi de la Sîncrai, municipiul Aiud(AB-II-m-B-00320.01), a cărui restaurare și refunctionalizare a fost finanțată de
Consiliul Județean Alba, a primit destinația de aşezământ cultural – „Centrul Cultural Castel Sîncrai” care prin acțiunile și proiectele sale
pune în valoare atât monumentul istoric cât și tradiția locală, promovând un viitor dedicat eleganței, culturii și excelenței.
Castelul Bethlen Haller de la Cetatea de Baltă(AB-II-a-A-03201) restaurat și folosit de familia Necsulescu, producătorul vinurilor
Jidvei, pentru a spune străinilor și partenerilor de afaceri interni povestea vinului. Pivnițele Castelului Cetatea de Baltă găzduiesc degustări
de vinuri.
Cap.IV. SISTEMUL DE PROTECȚIE A MONUMENTELOR ISTORICE
"Oricare ar fi drepturile de proprietate, distrugerea unui edificiu istoric şi monumental nu trebuie să fie permisă acestor speculatori
infami, orbiţi de propriul interes şi care uită de onoare […]. Există două aspecte privind un edificiu: dreptul de a fi folosit şi frumuseţea sa.
Dreptul de folosinţă aparţine proprietarului, dar frumuseţea sa aparţine tuturor. A-l distruge înseamnă, deci, a-şi depăşi drepturile." (Victor
Hugo)
Descriere
Protectorul monumentelor istorice este Statul Roman, garant al prezervării acestora.
Acest drept de protector, este exercitat prin administrațiile publice centrale, județene și locale, atribuțiile acestora cu privire la
protecția, conservarea și punerea în valoare a acestora fiind următoarele:
- Atribuțiile administrației publice centrale:
JUDETUL ALBA

Page 89

Strategia de protecție a monumentelor istorice 2018-2023
 guvernul - coordonare;
 Ministerul Culturii - evidența, clasarea, controlul, avizarea intervențiilor, inițierea exproprierii, preemțiunea la cumpărare, organizarea
CNMI; CZMI; CNA; INMI; ONMI, atestarea specialiștilor și experților, administrarea și finanțarea intervențiilor pentru monumentele
istorice aflate în proprietatea statului;
- Atribuțiile administrației publice județene: coordonarea activității pentru orașe și comune fără aparat de specialitate, eliberarea CU,
AC și AD pentru monumente istorice și imobile aflate în raza de protecție(pentru comune), preemțiune la cumparare;
- Atribuțiile administrației publice locale: finanțarea întocmirii documentațiilor de urbanism pentru zonele de protecție și zonele
protejate, eliberarea CU, AC, AD pentru monumentele istorice și imobile aflate în raza de protecție(numai pentru municipii și orașe),
preemțiunea la cumpărare, elaborarea programelor de protecție;
Parte integrată a sistemului de protecție sunt și proprietarii monumentelor istorice
(persoane fizice și juridice)care au următoarele drepturi și obligații:
 Drepturi: să solicite consultanță de specialitate gratuită, acoperirea parțiala sau totală a costurilor studiilor, documentațiilor tehnice,
lucrărilor de intervenție asupra monumentelor istorice; să beneficieze de reducerea cu 50% a impozitelor și a taxelor aferente acestor
lucrări, de scutirea de taxa de autorizare și de plata impozitului pe clădiri și pe suprafața de teren ocupată de construcții(numai pentru
activități nelucrative)
 Obligații: respectarea Obligației privind folosința monumentului istoric, asigurarea pazei, integrității și protecției monumentelor istorice,
efectuarea lucrărilor de conservare, consolidare, restaurare, reparații curente și de întreținerea acestora; înștiintarea autorităților despre
orice modificări, degradări, descoperiri întamplatoare, finanțarea operațiunilor de descarcare de sarcina arheologică, înștiințarea
autorităților despre intenția de a înstraina monumentul istoric, în vederea executării dreptului de preemțiune; notificarea viitorului
proprietar asupra regimului juridic și a Obligației privind folosința monumentului istoric.
Lacune ale sistemului de protecție
Categoriile patrimoniale a căror protecție este deficitară sunt următoarele:
 Patrimoniul arheologic în general, care este expus unor distrugeri mari: vadalizări, furturi(cetățile dacice), exploatarea
industrială(Roșia Montană), etc.;
 Arhitectura minora și peisajul urban;
 Patrimoniul vernacular și peisajul rural - întregul sistem de economie rurală, modul de folosire a materialelor locale, tehnicile
tradiționale de construire;
 Construcții cu destinații diferite față de cele reprezentative: căi ferate înguste, gări și anexe ale acestora, poduri, mine, etc.
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Activitatea autorităților administrației publice locale cu privire la protecția patrimoniului construit este încă nesatisfacatoare, din pricina
lipsei fondurilor și inexistentei în aparatul de specialitate a personalului de specialitate care :
 se preocupă foarte puțin de imobilele cu statul de monument istoric aflate în proprietatea administrațiilor locale, sau sunt
administrate de instituțiile publice subordonate;
 finanțează foarte slab protecția patrimoniului, se implică în puține acțiuni directe și nu cumpară monumentele istorice vândute de
proprietari;
 nu au stabilit, delimitat, avizat, reglementat prin PUG sau PUZCP zonele de protecție ale monumentelor istorice ți ale
VPCIN(valori de patrimoniu construit de interes national) situate în teritoriul administrativ al UAT, deci nu au organizat cadrul de
protecție al acestora;
 intervenții fără urmărirea sistemului legal de avizare, cu nesocotirea bunelor practici în restaurare, în special din pricina realizării
SF fără proiect de specialitate avizat în prealabil - cazuri: sedii de primării, școli, licee, unităti medicale; acțiuni în legatură cu
monumentele istorice care conduc la efecte negative asupra acestora;
 efectele negative ale politicii de reabilitare termică a clădirilor, (anvelopare) care, în cazul monumentelor istorice nu au fost
prevenite de Ministerul Culturii prin stabilirea de excepții sau metode de intervenție specifice.
Acțiunile proprietarilor privați sunt, în cele mai multe cazuri, nocive, mentalitățile evoluînd însă vizibil spre corectitudine:
 există puține cazuri de protecție reală, corect știintifică și tehnică și de folosire adecvată a patrimoniului construit; în general
putem vorbi de la reparații/refunctionalizări în care principiile restaurării științifice nu au fost urmate;
 Cele multe cazuri sunt cele în care proprietarii nu se preocupă de întreținerea-restaurarea imobilelor monument istoric care le
aparțin, încearcă să eludeze prevederile legale referitoare la întretinerea acestora și, deseori, le lasă voit sa se distrugă; aceste
fapte, deși pedepsite prin lege, nu sunt sancționate de autorități.
Lacune legislative la nivelul legilor și normelor de aplicare
Aspectele sesizate, care țin de insuficiența unor prevederi legale, respectiv de lipsa reglementării domeniului protectiei monumentelor
sunt următoarele:
- preluarea în legislatia internă a obligațiilor internaționale asumate de România;
- lipsa normativelor în unele situații speciale care presupun derogarea de la normele curente, aplicabile în general. (ex. anveloparea
clădirilor monument istoric în vederea creșterii eficienței energetice). Această nevoie este legată de asigurarea transmiterii patrimoniului cultural
în forma sa autentică generațiilor viitoare;
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- nu au fost întocmite niciodată norme aplicabile cazului monumentelor istorice, în completarea codului de proiectare seismică. Din
această cauză, inginerii structuriști sunt constrânși să prevadă soluții tehnice care, prin înecarea monumentelor istorice în structuri suplimentare
din beton armat, distrug elementele purtatoare de valoare culturala ale clădirilor prin chiar metodele de consolidare a acestora;
- o schimbare importantă și absolut necesară ar fi extinderea interesului de atestare a calificărilor legate de intervențiile asupra
monumentelor istorice prin includerea meșterilor în acest sistem. În prezent nu sunt atestate decât persoanele cu studii superioare iar consecința
practică este ca sistemul de atestare vizează cu preponderență fazele de cercetări preliminare, studii diverse și proiectarea lucrărilor. Ar fi
imperios necesar ca în procesele de atribuire a lucrărilor finanțate cu fonduri publice, caietele de sarcini să poată impune obligativitatea
existenței pe perioada contractării acelor lucrări a personalului calificat, cel puțin la nivelul șefilor de echipă;
- insuficiența reglementărilor măsurilor fiscale și financiare pentru stimularea și susținerea proprietarilor privați în vederea protejării
patrimoniului cultural național construit;
- realizarea unui program pentru creșterea calității serviciilor publice în cultură prin:
- conștientizarea responsabilităților cu privire la protejarea patrimoniului, a monumentelor istorice pe care le au autoritățile
publice locale;
- creșterea competențelor personalului administrației publice locale cu atribuții în elaborarea și implementarea politicilor de
protecție a monumentelor istorice, managementul proiectelor de reabilitare/restaurare/conservare a monumentelor istorice, prin elaborarea unor
standarde profesionale de către Ministerul Culturii și prin formare profesională dedicată;
Factori de risc ai patrimoniului construit:
Abandonul - Imobile părăsite, în diferite stadii de degradare, aparținând fie unor proprietari privați, incapabili, din punct de vedere
financiar, să le întrețină, fie autorităților publice locale care, de ani de zile, nu au pus în aplicare un program de reabilitare a monumentelor
istorice. Administrațiile locale, cu precadere cele din mediul rural, nu au capacitatea financiară pentru a derula lucrări de restaurare ample, dar
nici nu au inițiative corespunzatoare pentru realizarea unor proiecte în vederea obținerii de fonduri.
Regimul de proprietate incert. În numeroase cazuri(de la clădiri în zone protejate până la castele sau conace), regimul de proprietate
incert sau litigiile prelungite privind drepturile de proprietate - ca în cazul retrocedărilor - produc abandonul pe termen lung al monumentelor
istorice. Asemenea situații, încă numeroase, frânează inițierea unor programe susținute de punere în valoare și eventuala refunctionalizare.
Aplicatiile pentru accesarea fondurilor nerambursabile pentru astfel de proiecte cer aplicantului să dețina statutul de proprietar sau concesionar al
monumentului.
Monumentele abandonate din cauza regimului de proprietate incert sunt lipsite de protecție concretă din partea statului și ignorate de
administrațiile locale, suportând degradări și vandalizări care le periclitează supraviețuirea. Este cazul Castelului Teleki de la Uioara;
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Educația deficitară a populației. Lipsa de interes din partea instituțiilor abilitate ale statului pentru rezolvarea problemelor legate de
regimul de proprietate al unor monumente sau situri istorice se suprapune peste dificultatea de receptare din partea comunităților locale, în
primul rând a celor rurale, a importanței conservării și protejării acestora. Atașamentul populației pentru"casele vechi" este subminat de
perceperea acestora ca semne ale sărăciei, nicidecum ca paradigme ale unei tradiții identitare capabile să susțina coeziunea socială și să creeze
bunăstare printr-o punere în valoare și utilizare eficientă. Casele vechi, de lemn sau de zid, sunt abandonate și demolate pentru a face loc unor
construcții noi, al căror aspect nu se integrează și nu se armonizează cu țesutul arhitectural tradițional. Este cazul caselor de lemn din Peisajul
cultural al Țării Moților, a caselor din Peisajul Satelor de Piatră.
Scăderea demografică a comunităților locale prin migrația populației din zonele rurale către cele urbane. Una din problemele
particulare față de care autoritățile locale și centrale nu manifestă niciun interes, este aceea a patrimoniului construit din localitățile afectate de
un transfer masiv de populație. În satele care își pierd locuitorii, patrimoniul rural dispare în ritmul neutilizării sale, peisajul cultural rarefiindu-și
consistentă.(ex. casele din Țara Moților și cele de pe culmea Trascăului).
Monumente istorice "oficial" abandonate. Cazul siturilor istorice, al monumentelor "uitate" în paragina de autorităti, sau cele
abandonate în timpul procesului de restaurare are un dublu impact negativ. Primul impact ar fi acela al degradării patrimoniului(în absența
intervențiilor de conservare), care conduce inevitabil la dispariția acestuia. Al doilea impact, ca urmare a abandonării șantierelor de restaurare
pentru perioade nedefinite, este alterarea gravă a monumentelor, iar "exemplul" negativ oferit de autorități prin abandonarea unor proiecte de
restaurare, modifică în conștiința publică raportarea la patrimoniu care va fi perceput în timp ca fiind lipsit de valoare și importanță.
Un exemplu elocvent este Castelul Martinuzzi de la Vințu de Jos, care cu toate că este considerat de unii istorici cel mai valoros castel
renancestit, este lăsat în paragină de către autorități, primăria Vințu de Jos nu a prins în bugetul pe anul 2017 fonduri pentru restaurarea sau
conservarea acestuia. În aceeași situație se află și Conacul familiei Bethlen din Sânmiclăuș, județul Alba și Castelul Teleki din Uioara de Sus.
Agresiunea prin restaurare sau intervenții inadecvate. Monumentele sunt mutilate prin falsificare, parțială sau totală, ca urmare a unor
intervenții realizate fie de neprofesioniști în conservare-restaurare, fie de practicieni care sunt mai sensibili față de voința beneficiarului decât de
monumentul însuși.
Introducerea materialelor inadecvate - cimentul de exemplu - sau utilizarea abuzivă a betonului pentru consolidarea structurilor, în ciuda
faptului că efectul lor este de compromitere gravă, în timp, a monumentului, sunt utilizate încă în numeroase lucrări de conservare și restaurare.
Deasemeni, casele săsești, pe care mii de străini le privesc vrăjiți în fiecare an, riscă să-și piardă frumusețea, sub asaltul muncitorilor care
le pun termopan.
Absența evaluării statistice a stării de degradare. În ciuda faptului că pierderile suportate de patrimoniul cultural național tind să
compromită ireversibil supraviețuirea acestuia, nu s-a realizat încă o evaluare statistică a distrugerilor. Nu există o evaluare detaliată a situației în
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care se află monumentele istorice aflate în proces de degradare, cu atât mai puțin a clădirilor valoroase care, deși nu sunt înscrise în Lista
monumentelor istorice, formează repere importante ale peisajului cultural urban.(ex. Palatul Culturii din Blaj)
DIAGNOSTIC
Sistemul de protecție a statului prin administrația județeană și administrațiile locale cu privire la protecția monumentelor
istorice se exercită printr-o procedura complicată condusă de o administrație formată din prea puțini specialiști. Controlul lucrărilor este
aproape inexistent, iar implicarea statului în exercitarea unor lucrări este foarte slabă din cauza bugetării slabe a domeniului; aparent, din același
motiv, statul(Consiliul Județean și/sau Consiliile Locale) nu cumpără imobilele monument istoric puse în vânzare.
Problemele menționate mai sus se combină cu preferința proprietarilor privați sau a administratorilor publici de a nu se angaja în
activități sau acțiuni de restaurare a valorilor patrimoniale, acțiuni care par lente și ineficiente. Operațiunile de reabilitare a patrimoniului sunt
puțin numeroase: câteva inițiative publice de anvergură și succes( Cetatea Alba Carolina, Cetatea Aiudului); mai multe inițiative non-etatice de
mai mică anvergură( Rîmetea) și în rest - inițiative punctuale de restaurare, finanțate fie din fonduri locale sau europene( Castelul de la Sîncrai.
Din radiografia stării de conservare a monumentelor istorice la nivelul județului Alba și analiza sistemului de protecție a statului exercitat
prin intermeniul administrației publice județene și administrațiilor publice locale am identificat următoarele aspecte:
Aspecte pozitive relevante:
 creșterea numărului de acțiuni de valorificare a patrimoniului cultural prin acțiuni localizate în zonele istorice sau în incinta
monumentelor istorice;
 începerea formării în societate a unei atitudini favorabile protecției monumentelor istorice( creșterea numărului de acțiuni în favoarea
protejării patrimoniului, creșterea numărului de dezbateri în media a cazurilor de bune practici și a cazurilor de încălcare a legislației în
domeniu);
 apariția unor structuri non-etaice cu un rol activ în protejarea și valorificarea patrimoniului cultural.
Aspecte negative relevante:
 viziunea restrânsă a colectivității și a administrației asupra efectelor benefice ale protejării patrimoniului construit;
 atitudinea pasivă a administrației publice locale cu privire la problemele patrimoniului construit;
 legislație neadaptată evoluției conceptelor patrimoniale, respectiv subreprezentarea patrimoniului rural, vernacular;
 lipsa de protecție în interiorul ansamblurilor, siturilor și în interiorul zonelor de protecție a tuturor monumentelor istorice;
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sistemul neperformant de evidență a monumentelor istorice, sistem de avizare a intervențiilor cu deficiențe birocratice, sistem de
finanțare slab și lipsit de viziune pe termen mediu și lung, toate aceste aspecte având drept cauză în primul rând personalul de specialitate
subreprezentat și subcalificat;
lipsa de corelare a obiectivelor de conservare a valorilor teritoriale cu cele de dezvoltare; slabiciuni în sistemul de avizare a
documentațiilor de urbanism și de amenajare a teritoriului; lipsa de corelare a legislației privind dezvoltarea cu legislația urbanismului și
amenajării teritoriului și a autorizării construirii care asigură legatura prin sistemul de avizare cu legislația de protejare a patrimoniului
cultural;
Privilegierea, în achizițiile publice, a criteriilor legate de prețul cel mai mic sau de termenul cel mai scurt fără stabilirea precisă a
performanțelor așteptate; acest sistem conduce la realizarea unor documentații tehnice și a unor intervenții de slabă calitate, care
afectează iremediabil fondul construit valoros. Observația este valabilă și în cazul documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului,
unde consecințele acestei practici afectează teritorii de mari dimensiuni; în cazul strategiilor de dezvoltare, problemele sunt similare,
adaugându-li-se lipsa încadrării în sistemul legal de avizare-aprobare caracteristic documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului.

TENDINȚE
În județul Alba, situația patrimoniului construit in ansamblul sau se afla în criză, starea fizica a lui se înrăutațește progresiv, pierderile
putând fi ireversibile. Toate aspectele discordante, semnalate rezumativ mai sus, trebuie să conducă la obținerea unui larg consens în favoarea
protejării și conservării patrimoniului. Un rol important în acest sens, la nivel administrației publice locale îl are Consiliul Județean Alba, care
trebuie să aducă la masa dialogului reprezentanții unităților administrativ teritoriale(UAT), reprezentanții Direcției de Cultură și Patrimoniu
Național a județului Alba în calitate de reprezentant al Ministerului Culturii în teritoriu, Muzeul Național al Unirii, reprezentanții specialiștilor
atestați MC(arhitecți, expeți tehnici, verificatori proiecte, restaurători), membrii Comitetelor de Organizare UNESCO pentru cele două
monumente UNESCO( Cetatea Câlnic, Cetatea Dacică Căpâlna), reprezentanții Universității 1 Decembrie, reprezentanții Inspectoratului Școlar
al Județului Alba; reprezentanții ONG-lor cu activitate în domeniul protejării și conservării patrimoniului și reprezentanții mass-media din județ.
PRIORITĂȚI
1. Sustinerea și finalizarea proiectelor de restaurare, reabilitare, conservare și dezvoltare durabilă a monumentelor
A. Proiecte și lucrări în curs de realizare
- Restaurare bastioane, raveline traseu Nordic - ansamblul fortificației Cetatea Alba Carolina - Consolidare, restaurare și
conservare componente artistice ziduri - Municipiul Alba Iulia;
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- Restaurarea Bisericii de lemn"Sf. Arhangheli Mihail și Gavril "Geogel" - Comuna Ponor;
- Reabilitarea Cetătii Aiudului - Intervenții de urgență(AC nr.14/2016), AB-II-m-A-00172;
- Reabilitarea Cetătii Aiudului - intervenții în primă urgență la cele mai periclitate obiective ale cetății(Turnul Cojocarilor, Turnul
Tabacarilor) - rest de executat(AC nr.139/2016) - AB-II-m-a-00172;
- Intervenții de urgență pentru executarea lucrărilor de reparații la Turnul Fierarilor, Turnul Croitorilor, Turnul Olarilor și
Kalandos(AC nr.82/2015) AB-II-m-A-00172) - Municipiul Aiud;
- Reabilitarea Cancelariei mitropolitane (AB-II-a-A-00189.02) si Manastirii Bazilienilor(AB-II-a-A-00138) din Blaj. Mitropolia
Romană Unită cu Roma Greco-Catolică Blaj a depus la A.D.R. Centru Alba, un proiect de reabilitare, dar proiectul nu a primit finanțare.
- Intervenții în regim de urgență pentru protejarea bisericii de lemn monument istoric din Gabud, înainte și pe parcursul lucrărilor
de restaurare și conservare - (AB-II-m-A-00221) - sat Gabud, comuna Noșlac;
- Inlocuire tâmplărie, schimbare învelitoare, zugraveli exterioare Casa Tischler - AB-II-m-B-00329 - fonduri proprii ale
beneficiarului - Municipiul Sebeș, str. 24 Ianuarie nr.6;
- Recompartimentare sală de festivități; modificare șarpantă; inlocuit invelitoare "Poșta veche" - AB-II-m-B-00334 - fonduri
proprii ale beneficiarului - Municipiul Sebeș, str.Lucian Blaga, lângă poarta V a cetății medievale;
- Zugraveli exterioare, schimbare invelitoare, înlocuit invelitoare casă breslaș, azi sediul Protopopiatului și Consistoriului
Evanghelic - AB-II-m-B-00337- fonduri proprii ale beneficiarului - Municipiul Sebeș, str. Lucian Blaga nr.6;
- Reparații învelitoare și acoperiș casă - AB-II-m-B-00339 - fonduri proprii ale beneficiarului - Municipiul Sebeș, str. Lucian
Blaga nr.14;
- Înlocuire învelitoare, refațadizare Casa Kohuth Breitenstein - AB-II-m-B-00345 - fonduri proprii ale beneficiarului - Municipiul
Sebeș, str. Lucian Blaga nr.25-27;
- Extindere și reabilitare clădire Primarie - AB-II-m-B-00353 - buget local - Municipiul Sebeș, Piața Primăriei nr.1;
- Restaurare vitralii Biserica Evanghelică - AB- II-m-A-00355.01 - fonduri proprii și buget local - Municipiul Sebeș, Piața
Primăriei nr.5;
B. |Proiecte noi, cu documentații tehnico-economice elaborate
- Restaurare ziduri și amenajări exteriorare latura de Sud - ansamblul fortificației Cetatea Alba Carolina;
- Conservarea, restaurarea și valorificarea durabilă a ansamblului Palatul Principiilor din Alba Iulia;
- Reabilitare Cetatea Aiudului - Turnurile Macelarilor și Cizmarilor, inclusiv zidurile de incintă ale Cetătii, AB-II-m-A-00172;
- Reabilitarea și introducerea în circuitul turistic a Bisericii Reformate Aiud, AB-II-m-A-00172.02;
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- Intervenții de urgență la "Biserica din deal" - șarpanta și învelitoare, AB-II-m-B-00226;
- Restaurarea, conservarea și valorificarea patrimoniului de interes național, Biserica de lemn din Găbud, județul Alba, AB-II-aA-00221;
C. Idei de proiecte pentru care nu sunt elaborate documentații tehnico-economice
- Restaurare și amenajări ziduri latura de est - ansamblul fortificației Cetatea Alba Carolina;
- Reconversia și refunctionalizarea zonei perimetrale a Cetății Alba Carolina;
- Schimb de destinație din casă în casă memorială "Camil Velican", restaurare, punere în valoare și realizare împrejmuire;
- Restaurare, conservare și dotare monument istoric sec.VIII - "CASA" Vadu Moților nr.18 - AB-II-m-B-00381;
- Reabilitare "Bustul lui Avram Iancu" - monument istoric de for public - AB-III-m-B-00407l;
2. Conservarea, restaurarea monumentelor istorice aflate în precolaps, sau într-o stare avansată de degradare, care necesită
intervenții rapide pentru a evita pierderea ireversibilă a acestora.
Cele mai importante monumente istorice din județul Alba care necesită lucrări de restaurare urgente sunt:
1. AB-II-m-A-00127 - Sala Unirii, fosta Cazină Militară - municipiul ALBA IULIA - Str. Mihai Viteazul 14 - 1898, transf. 19211922
2. AB-I-s-A-00020 - Cetatea dacică de la Căpâlna - sat CĂPÂLNA; comuna SĂSCIORI - "La Cetate” - sec. I a. Chr. - II p. Chr.
Latčne
Prin grija Consiliului Județean Alba, în anul 2013 a fost finalizată documentația de proiectare ”Restaurare și punere în valoare
Cetate dacică Căpâlna – sat Căpâlna, comuna Săsciori” faza DALI, DTAC, PT, Caiete de sarcini, fiind obținute toate avizele
necesare precum și autorizația de construire.
3. AB-I-s-A-00028 - Cetatea Dacică Apulon sau Ranistorum - sat CRAIVA; comuna CRICĂU "Piatra Craivii” ” - sec. I a. Chr. - I
p. Chr.
4. AB-I-a-A-00374 - Mănăstirea romano-catolică și claustrul - orașul TEIUȘ - sec.XV-XVII, strada Iancu de Hunedoara nr.32;
5. AB-II-a-A-00211 - Ansablul " Biserica evanghelică fortificată" - sat CRICAU; comuna CRICAU - sec.XIII-XV; AB-II-m-A00211.01 - Biserica evanghelica; AB-II-m-A-00211.02 - Incinta fortificată;
6. AB-II-m-A-00203 - Biserica "Sf.Arhangheli" - sat CICAU, comuna MIRASLAU - sec.XV;
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7. AB-II-m-A-00218 - Biserica "Nașterea Maicii Domnului" - sat FENES, oras ZLATNA - 1750 - au fost depuse 3 proiecte de
finanțare: 2014 - fonduri norvegiene; 2015- POR 2014-2020, axa5; 2016 - POR 2014-2020, axa5 - niciunul nu a primit finanțare;
8. AB-II-m-A-00208 - Cetatea nobiliară Colțești - sat COLȚEȘTI, comuna RÎMETEA - sec. XIII-XV;
9. AB-II-m-B-00394 - Castelul Martinuzzi(ruine) - sat VINȚU de JOS, comuna VINȚU de JOS - 1551, cu modificările ulterioare;
10. AB-II-a-A-00191 - Ansamblul "Biserica evanghelică fortificată" - sat BOZ, comuna DOȘTAT - sec.XVI-XVIII; Biserica
evanghelică AB-II-m-A-00191.01; Incinta fortificată AB-II-m-A-00191.02;
11. AB-II-a-B-00180 - Ansamblul "Biserica de piatră" - sat BĂCĂINȚI, comuna ȘIBOT- sec. XIII; Turnul"Biserica de Piatră" AB-II-a-B-00180.01; Pivniță(ruine)- AB-II-m-B-00180.02;
12. AB-II-m-B-00381 - Casa - sat VADUL MOȚILOR, comuna VADU MOȚILOR -secolul XVIII - s-au alocat 10.000lei pentru
inițiere proiect pe Masura 7.6- AFIR;
13. AB-II-m-B-20914.04 - Halta Bistra - sat BISTRA, comuna BISTRA - 1912.
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Un segment important de monumente îl constitue Bisericilile de lemn, care sunt un adevărat tezaur, datorită valorii artistice
extraordinare a ansamblurilor murale sau a odoarelor care le împodobesc, opere ale unora dintre cei mai înzestrați zugravi români din
Transilvania veacurilor XVIII și XIX. Cum patina vremii a estompat strălucirea din ochii sfinților și a înnegrit icoanele, sunt necesare
lucrări de restaurare urgente la următoarele biserici:
AB II-a-A-00177

Sat Arieșeni

00177.01

(Ansamblu bisericii de lemn Inălțarea Domnului)

00177.02

(Biserica de lemn Înălţarea Domnului)

1791

(Edicul pt. toacă)

AB-II-m-B-00265

Sat Poșaga de sus, comuna Posaga

1789

(Sf. Arhangheli Mihail si Gavril)
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AB II-m-B-00181

Sat Băgău, comuna Lopadea Nouă

1733, modif. 1847

(Sf. Teodor Tiron)

AB II-m-B-00184

Sat Bîrlești, comuna Mogoș

1844

(Sf. Constantin și Elena)
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AB II-m-B-00207

Sat Cojocani comuna Mogoș

1700-1769, ext. mod. Sec XIX

(Sf. Arhangheli)

AB II-m-A-00217

Sat Farău

1762, 1842 strămutată in Fărău

(Sf. Arhangheli)
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AB II-a-A-00221

Sat Găbud, com. Noșlac

00221.01

(Sf. Arhangheli)

00221.02

(Clopotniță)

AB II-m-A-00232

Sat Goiești, comuna Vidra

1776, 1874-1875

XVIII

(Sf. Trei Ierarhi)
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AB II-m-B-00240
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Intregalde (Sf. Ilie)

1774, modif. XIX
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AB II-m-B-00242

Sat Lăzești, com. Vadu Moților

1700-1738, ext. 1878

(Sf. Arhangheli)

AB II-a-A-00262
00262.01
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Sat Pianu de Sus, com. Pianu

XVIII-XIX

(Cuv. Paraschiva)
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AB II-m-B-00313

Sat Sartăș (Baia de Arieș)

1780

(Pogorârea)

AB II-m-A-00314
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AB II-m-B-00370

Sat Tău, com. Roșia de Secaș

00370.01

(Sf. Gheorghe)

00370.01

(Clopotniță)

AB II-m-B-00382

Sat Valea Largă, comuna Sălciua

XVIII-XIX

1782

(Sf. Treime – Sf. Proroc)
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AB-II-m-A-00203

Biserica "Sf. Arhangheli” - sat CICĂU; comuna MIRĂSLĂU

AB-II-m-B-00235

Biserica "Cuvioasa Paraschiva” - sat IGHIEL; comuna IGHIU
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AB-II-m-A-00174

Biserica "Buna Vestire”- Joseni sat ALMAŞU MARE

ante 1418, transf. sec. XIX
comuna

3. Inventarierea, cercetarea, informarea și documentarea situației monumentelor istorice la nivel local și județean;
4. Delimitarea zonelor de protecție ale monumentelor istorice și stabilirea modului de construire în aceste zone - studii speciale,
Planuri Urbanistice Generale cu elemente de Regulament focalizate pe conservarea monumentelor, PUZ;
5. Atragerea de fonduri pentru conservarea și restaurarea monumentelor istorice aflate într-o stare avansată de degradare și
elaborarea documentațiilor necesare restaurării acestora;
6. Urmărirea și controlul asupra modului de respectare a prevederilor legale de protejare a patrimoniului construit.
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Cap.V. ANALIZA SWOT
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PUNCTE FORTE

PUNCTE SLABE

- bogăția și diversitatea bunurilor cu valoare
de patrimoniu cultural construit, din toate
epocile;
- teritoriul administrativ al jud. Alba cuprinde
686 monumente istorice inscrise in LMI
2015 din care monumente de interes national categoria A - 187; monumente UNESCO - 2 Cetatea Câlnic și Cetatea Dacică de la
Căpâlna;
-existența unui bogat patrimoniu arheologic:
Cetatea Dacică de la Căpâlna; Cetatea Dacică
de la Cetatea de Baltă; Cetatea Dacică de la
Craiva(Apoulon sau Ranistorum); Orașele
antice de la Apulum: Colonia Aurelia
Apulensis și Colonia Nova Apulensis; Castrul
Legiunii a XII-a Gemina de la Alba Iulia;
- existenta celei mai mari cetăți bastionare
din țară - Cetatea Alba Carolina;
- existența în cadrul județului Alba, a unor
zone etnografice cu specific arhitectural identitar si anume: Satele Săsești, Valea
Târnavelor, Secuimea Trascăului, Valea
Sebeșului, Țara Aurului, Valea Arieșului,
Culmea Trascăului, Țara Moților, Satele de
piatră;
- programe de susținere ale C.J. Alba pentru

- insuficienta implicare și responsabilizare,
din partea autorităților locale, în gestionarea
bunurilor de patrimoniu cultural imobil
existente în unitățile administrativ-teritoriale pe
care le administrează;
- deficiențe structurale și de personal de
specialitate din cadrul administrațiilor
publice locale, ( conf. art. 41, alin.(1) litera h)
din Legea 422/2001), respectiv nu au incluse
în structura aparatului propriu compartimente
specializate sau, după caz, posturi ori sarcini de
serviciu precise în domeniul protejarii
monumentelor istorice;
- nealocarea resurselor financiare necesare
pentru protejarea, conservarea, restaurarea și
punerea în valoare a patrimoniului cultural
construit ( MIn. Culturii, administratii publice
locale).
- lipsa unor strategii locale de protecție a
monumentelor istorice precum și lipsa unei
abordări intersectoriale în legatură cu punerea
în valoare a patrimoniului cultural imobil,
îndeosebi cu turismul;
- nu sunt stabilite, delimitate, reglementate
prin Planuri Urbanistice Generale sau Planuri
Uurbanistice Zonale - Construcții protejate,
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promovarea patrimoniului construit și a
tradițiilor locale(târguri tradiționale, ocrotirea
imaginii satului, etc.);
- modele de succes realizate prin atragerea
de fonduri europene, încheierea unor
parteneriate public-privat pentru finanțarea
restaurării unor monumente istorice de
importanță națională și locală. Ex. Cetatea
Alba Carolina; Colegiul Bethlen-Gabor Aiud;
Castelul Banffi Aiud; Muzeul Unirii; Sala
Unirii; fostul Centru Militar Județean Alba
Iulia, etc.
- conștientizarea în măsură tot mai mare, de
către societate a rolului patrimoniului construit
în susținerea identității noastre locale;
- cadru legislativ si institutional de
reglementare a domeniului;
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zonele protejate și zonele de protecție ale
monumentelor istorice situate în teritoriul
administrativ al unităților administrtiv
teritoriale;
- nu există o statistică și o evaluare detaliată
a situației în care se află monumentele istorice
(fișa monumentului actualizată);
- neexercitarea de către consiliile locale a
dreptului de preemțiune asupra
monumentelor istorice puse în vânzare de către
proprietarii privați;
- neexercitarea atribuțiilor legale privind
semnalizarea corespunzătoare a monumentelor
istorice precum și a pazei acestora;
- lipsa tragerii la raspundere, cu privire la
nerespectarea regimului impus de calitatea de
monument istoric, a proprietarilor/
administratorilor;
- infrastructura de acces slab dezvoltată și
lipsa rețelelor de transport spre monumentele
istorice cu potențial turistic(în special accesul
către monumentele UNESCO);
- necadastrarea siturilor arheologice înscrise
în LMI;
- slaba implicare a organizațiilor
neguvernamentale în domeniul protejării
monumentelor istorice;
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AMENINȚĂRI

OPORTUNITĂȚI

- subcultura, educația precară datorată unui
sistem de învătamânt deficitar, absența unei
educații în domeniu, care să determine un
comportament activ pro-patrimoniu atât la
nivelul individului, cât și la nivelul
comunității;
- existența unor valori etice și estetice false
conform cărora ceea ce este vechi si rau este
urât si trebuie înlăturat pentru a face loc la ceea
ce este nou, bun și frumos;
- pătrunderea agresivă a "modernității"
prin promovarea unor materiale inadecvate cu
patrimoniul construit istoric(placaje cu gresie,
tamplarie tip "termopan", etc);
- presiunea asupra monumentelor istorice ca
urmare a tendinței de crestere economică,
monumentele istorice fiind percepute ca o
piedică în calea dezvoltării, ceea ce antrenează
distrugerea acestora sub pretextul încurajării
dezvoltarii, în situația existenței unei legislații
extrem de permisive în domeniul
urbanismului;
- legislația specifică intervențiilor asupra
monumentelor istorice are un parcurs greoi,
determină blocaje datorate regimului conferit
de apartenența la patrimoniu;
- presiunea imobiliară necontrolată
antrenează distrugerea patrimoniului construit
( centrele istorice ale orașelor, zonele rurale cu

- existența unui cadru legislativ de
reglementare în domeniul protecției
monumentelor istorice;
- existența unor programe de finanțare
naționale și europene;
- deschiderea și promovarea la nivel
european și național a valorilor culturale
autentice;
- revalorizarea și reiserția patrimoniului
cultural construit în viața comunităților și a
indivizilor, în special a tinerei generații;
- promovarea profesionalismului prin
existența unor cursuri pentru activitatea
desfasurata în acest domeniu precum și
existenta posibilității realizarii unor schimburi
de experiență;
- inițiativa înscrierii în patrimoniul mondial
a unor zone valoroase, situl rural Rimetea și
Roșia Montană;
- dezvoltarea infrastructurii de transport și
edilitare;
- dezvoltarea dinamică a turismului cultural
și ecumenic;
- organizarea unor manifestări culturale
locale(tradiții, obiceiuri) care pot pune în
valoare monumentele istorice care aparțin
locului;
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arhitectură specifică, tradițională, situri
arheologice);
- regimul de proprietate incert, litigiile
prelungite privind dreptul de proprietate asupra
monumentelor istorice determină abandonul pe
termen lung și poate produce distrugerea
ireversibilă, chiar dispariția acestora;
- lipsa unei politici în domeniul resurselor
umane care să asigure specialiști atestati,
inclusiv in executie, ( restauratori, meșterilor
tradiționali ) pot determina intervenții
neprofesioniste asupra monumentelor istorice,
intervenții care pot compromite total
monumentul;
- fenomene naturale și de eroziune care pot
afecta intempestiv sau pe termen lung
patrimoniul cultural construit;
- depopularea satelor urmare transferului
masiv de populație spre centrele urbane;
Puncte forte: acei factori pozitivi intriseci care funcționează bine, fiind posibilă imbunatățirea lor;
Puncte slabe: acei factori intrinseci care nu funcționeaza bine, dar este posibilă îmbunățățirea lor;
Oportunități: factori externi - nu pot fi influențati, dar putem profita de avantajele lor;
Amenintări: factori exteriori negativi - nu pot fi influențati și prezintă pericol pentru succesul strategiei;
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Cap. VI. Viziune și obiectivul strategic în domeniul patrimoniului cultural construit
Viziunea privind protejarea și conservarea patrimoniului cultural construit din județul Alba ia în considerare faptul că acesta
reprezintă o parte a patrimoniului cultural național și european. Prezervarea patrimoniului cultural reprezintă o obligație națională,
județeană și locală, responsabilitatea fiind împarțită între Statul roman în calitate de protector al patrimoniului cultural prin intermediul
institutiilor și autorităților cu atribuții în domeniu, administrațiile publice locale, comunități și cetățeni.
Strategia de protecție a monumentelor istorice 2018-2023 a județului Alba este un instrument de planificare/programare al cărui
obiectiv strategic, este conservarea, protejarea, promovarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural construit în beneficiul
comunității
Direcții de acțiune:
D I. Protejarea integrată a patrimoniului cultural construit al județului Alba;
D II. Creșterea capacității de intervenție a administrației publice județene și locale în protejarea patrimoniului;
D III. Creșterea nivelului de conștientizare și sensibilizare a populației cu privire la conservarea patrimoniului;
D I. PROTEJAREA INTEGRATĂ A PATRIMONIULUI CULTURAL CONSTRUIT AL JUDEȚULUI ALBA
Obiectiv nr.1: Inventarierea, cercetarea, informarea și documentarea situației monumentelor istorice la nivel județean și local;
Obiectiv nr.2: Salvarea și salvgardarea patrimoniului cultural construit din județul Alba;
Obiectiv nr.3: Dezvoltarea infrastructurii legate de patrimoniul construit;
Obiectiv nr.4: Promovarea monumentelor istorice înscrise în LMI 2015;
Obiectiv nr.5: Valorificarea, refuncționalizarea monumentelor înscrise în LMI 2015.
D II. CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE INTERVENȚIE A ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ÎN PROTEJAREA PATRIMONIULUI
Obiectiv nr.1 Realizarea unui sistem de management al patrimoniului construit și al siturilor arheologice;
Obiectiv nr.2 Crearea unor mecanisme transparente și competitive de finanțare a intervențiilor în domeniul protejării și valorificării
patrimoniului construit;
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D III. CREȘTEREA NIVELULUI DE CONSTIENTIZARE ȘI SENSIBILIZARE A POPULAȚIEI CU PRIVIRE LA CONSERVAREA
PATRIMONIULUI CONSTRUIT ȘI A SITURILOR ARHEOLOGICE
Obiectiv nr.1 Informarea proprietarilor de monumente istorice asupra drepturilor și obligațiilor privind dreptul de folosință a
monumentului istoric;
Obiectiv nr.2 Stimularea participării cetățenilor la acțiuni de interes general privind protejarea și promovarea patrimoniului;

D I. PROTEJAREA INTEGRATĂ A PATRIMONIULUI CULTURAL CONSTRUIT AL JUDEȚULUI ALBA
Obiectivul nr. 1 - Inventarierea, cercetarea, informarea și documentarea situației monumentelor istorice la nivel local și județean
Acțiuni
Entitate responsabilă
Surse potențiale de finanțare
Perioade de
implementare
1. Realizarea unui inventar întreținut
Consiliul Județean Alba prin Bugetul județean
2018-2020
continuu; Constituire bază de date;
compartimentul constituit în Bugete locale
Completarea (actualizarea, corectarea)
baza Legii 422/2001 privind Alte surse de finanțare
urgentă a acţiunii de inventariere, repertoriere
protecția monumentelor istorice nerambursabile(bugetul de
a tuturor monumentelor şi siturilor pe unităţi
U.A.T. - uri
stat, fonduri europene,
administrative, conţinând obligatoriu şi
Directia pentru Cultură-Județul granturi de stat)
referinţe la starea de conservare actuală
Alba
Muzeul Național al Unirii Alba
ONG-uri
2. Întocmirea fișei analitice de evidență a
monumentelor istorice înscrise în LMI 2015

JUDETUL ALBA

Direcția pentru Cultură
Judetul Alba
Consiliul Județean Alba
ONG-uri

- Bugetul de Stat prin
Ministerul Culturii și
Identității Naționale
Buget ul județean
Alte surse de finanțare
nerambursabile(bugetul de

2018-2023 etapizat
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stat, fonduri europene,
granturi de stat)
3. Cadastrarea și cartarea siturilor arheologice Consiliul Județean Alba
Bugetul județean
Direcția pentru Cultură-Județul Alte surse de finanțare
Alba
nerambursabile(bugetul de
Muzeul Național al Unirii Alba stat, fonduri europene,
granturi de stat)
Obiectivul nr.2 Salvarea și salvgardarea patrimoniului cultural construit din județul Alba
Acțiuni
Entitate responsabilă
Surse potențiale de finanțare
1. Elaborarea pentru cele două monumente
UNESCO( Cetatea Câlnic și Cetatea Dacică de
la Căpâlna), a planurilor de protecție, de
conservare, de intreținere, precum și de
reabilitare, promovare și punere în valoare a
monumentului conform Programului de
protecție și gestiune a monumentelor istorice
înscrise în Lista patrimoniului mondial
UNESCO(H.G. nr.1268/2010 )
2.Planificarea și programarea tuturor studiilor
de cercetare și de fezabilitate (planuri,
proiecte, studii istorice)si proiecte tehnice
necesare intervențiilor la monumentele
istorice, precum și a dezbaterilor publice în
scopul aducerii la cunoștință comunităților
locale a acestor acțiuni
3. Planificarea și programarea lucrărilor de
conservare și restaurare a monumentelor
istorice de pe raza județului Alba, pe obiective
punctuale, ținând cont de implicațiile sociale și
JUDETUL ALBA

Comitetele de organizare
UNESCO ale celor două
monumente
Consiliul Județean Alba
Consiliile locale

Bugetul de Stat prin
Ministerul Culturii și
Identității Naționale
Bugetul județean
Bugetul local
Alte surse de finanțare
nerambursabile

Comitetele de organizare
UNESCO ale celor două
monumente
Consiliul Județean Alba
Consiliile locale

Bugetul județean
Bugetul local
Alte surse de finanțare
nerambursabile(bugetul de
stat, fonduri europene,
granturi de stat)
Bugetul județean
Bugetul local

Comitetele de organizare
UNESCO ale celor două
monumente
Consiliul Județean Alba

2018-2023 etapizat

Perioade de
implementare
2018-2020

2118-2020

2118-2019
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economice, de problemele legate de regimul
juridic, numărul mare de vizitatori și de nevoia
unui mai bun acces al publicului larg
4. Elaborarea și aprobarea documentațiilor
urbanistice pentru zone construite
protejate(PUZCP) de către autoritățile publice
locale

Consiliile locale

5. Actualizarea documentației tehnicoeconomice ; lucrări de restaurare și punere în
valoare Cetate dacică Căpâlna - sat Căpâlna monument UNESCO - AB-I-s-A-00020

Direcția de Cultură a Județului
Alba
Muzeul Național al Unirii Alba
Iulia
Consiliul Județean Alba
Consililiul local Săsciori

2018-2023

6 . Lucrări de reabilitare pentru Muzeul
Național al Unirii Alba Iulia și Sala Unirii
AB-II-m-A-00126; AB-II-m-A-00127

Consiliul Județean Alba,
Primaria Municipiului Alba
Iulia,

2018-2019

7. Lucrări de reabilitare pentru Biblioteca
Batthyaneum AB-II-m-A-00098

Primăria Municipiului Alba
Iulia,
Consiliul Județean Alba,
Biblioteca
Naționala
României

JUDETUL ALBA

Consiliul Județean Alba
Consiliile locale

Bugetul județean
Bugetul local

Ministerul Culturii și
Identității Naționale
Bugetul local
Bugetul județean
Alte surse de finanțare
nerambursabile(bugetul de
stat, fonduri europene,
granturi de stat)
Bugetul județean
Bugetul local
Alte surse de finanțare
nerambursabile(bugetul de
stat, fonduri europene,
granturi de stat)
Ministerul Culturii si
Identității Naționale
Bugetul local
a Bugetul județean
Alte surse de finanțare
nerambursabile(bugetul de
stat, fonduri europene,

2018-2023

2018-2020
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8. Lucrări de reabilitare pentru Catedrala
Încoronării AB-II-m-A-00128.01
9. Lucrari de reabilitare a Palatului
Principilor AB -II-m-A-00133
10. Lucrari de reabilitare si refunctionalizare
cladire Comisdariat AB-II-m-B-00131
11. Reabilitare Cetatea Aiudului - Turnurile
Măcelarilor și Cizmarilor, inclusiv zidurile de
incintă ale Cetătii, AB-II-m-A-00172

granturi de stat)
Bugetul local
Bugetul județean

Primăria Municipiului Alba
Iulia,
Consiliul Județean Alba
Primaria Municipiului Alba Bugetul local
Iulia
Fonduri europene
Consiliul Judetean Alba
Consiliul Judetean Alba
Bugetul judetean

2018-2019

Primaria Municipiului Aiud
Consiliul Județean Alba

2018-2022

12. Reabilitarea și introducerea în circuitul Primăria Municipiului Aiud
turistic a Bisericii Reformate Aiud, AB-II-m- Consiliul Județean Alba
A-00172.02

13. Restaurarea, conservarea și valorificarea Primaria Municipiului Aiud
Bisericii de lemn din Găbud(AB-II-a-A-00221) Consiliul Județean Alba

14.Restaurarea
JUDETUL ALBA

Bisericii

evanghelice Consiliul Județean Alba

Bugetul local
Bugetul județean
Alte surse de finanțare
nerambursabile(bugetul de
stat, fonduri europene,
granturi de stat)
Bugetul local
Bugetul județean
Alte surse de finanțare
nerambursabile(bugetul de
stat, fonduri europene,
granturi de stat)
Bugetul local
Bugetul județean
Alte surse de finanțare
nerambursabile(bugetul de
stat, fonduri europene,
granturi de stat)
Bugetul local

2018-2022

2018-2020

2018-2021

2018-2020

2018-2023
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Bugetul județean
Alte surse de finanțare
nerambursabile(bugetul de
stat, fonduri europene,
granturi de stat)
Consiliul Județean Alba
Bugetul local
Consiliul local comuna
Bugetul județean
Mirăslău
Alte surse de finanțare
nerambursabile(bugetul de
stat, fonduri europene,
granturi de stat)
Consiliul Județean Alba
Bugetul local
Consiliul local al orașului Bugetul județean
Zlatna
Alte surse de finanțare
nerambursabile(bugetul de
stat, fonduri europene,
granturi de stat)
Consiliul Județean Alba
Bugetul local
Consiliul local comuna Rîmetea Bugetul județean
Alte surse de finanțare
nerambursabile(bugetul de
stat, fonduri europene,
granturi de stat)
Consiliul Județean Alba
Bugetul local
Consiliul local comuna Dostat
Bugetul județean
Alte surse de finanțare
nerambursabile(bugetul de
stat, fonduri europene,

fortificată - sat Cricău, comuna Cricău AB-II- Consiliul local comuna Cricău
m-A-00211.01

15. Restaurarea Bisericii "Sf. Arhangheli" din
Cicău, comuna Mirăslău - se. XV
AB-II-a-A-00203

16.Actualizarea
documentației
tehnicoeconomice și lucrări de restaurare a Bisericii
"Nașterea Maicii Domnului" - sat Feneș, oraș
Zlatna -1750 AB-II-m-A-00218

17.Restaurarea Cetătii nobiliare Colțești - sat
Colțești, comuna Rîmetea - sec.XII-XV
AB-II-m-A-00208

18.
Restaurarea
Bisericii
evanghelice
fortificate - sat Boz, comuna Dostat, sec.XVIXVIII - AB-II-A-00191

JUDETUL ALBA

2018-2023

2018-2023

2018-2023

2018-2023
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19. Restaurare, conservare si valorificare UAT-uri
obiective de patrimoniu inscrise in LMI 2015, Consiliul Județean Alba
grupa valorica A si B;
20. Restaurare, conservare si valorificare UAT-uri
obiective de patrimoniu arheologic si zone cu Consiliul Județean Alba
specific arhitectural identitar.
Obiectivul 3. Dezvoltarea infrastructurii legate de patrimoniul construit
Acțiuni
Entitate responsabilă
1. Reabilitare drumuri județene și locale de Consiliul Județean Alba
acces către obiective de patrimoniu - Consiliile locale
monumente, ansambluri și situri urbane și
rurale, situri arheologice, etc., înscrise în
circuite turistice naționale și județene;
(ex. DJ 107I, creare/amenajare drum de acces
catre Cetatea Dacică Căpâlna, drum de acces
la ruinele Bisericii Romano Catolice din
Gîrbovița și ruinele Bisericii din Deal din
Gîrbova de Sus; repararea căilor de acees
existente și crearea unui acces nou pentru
Conacul Bethlen din Cut; reabilitarea și
dezvoltarea infrastructurii locale care asigură
accesul către Mănăstirea Rîmeț; reparații
urgente ale accesului în incinta "Ansamblului
Castelului Bethlen din Sînmiclăuș"; creare
JUDETUL ALBA

granturi de stat)
Buget local
Buget județean
Alte surse de finanțare
nerambursabile
Buget local
Buget județean
Alte surse de finanțare
nerambursabile
Surse potențiale de finanțare
Bugetul județean
Alte surse de finanțare
nerambursabile(bugetul de
stat, fonduri europene,
granturi de stat)

2018-2022

2018-2022

Perioade de
implementare
2018-2023
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accese noi către Biserica Evanghelică
Fortificată din Cenade; crearea unor accese
noi pentru monumentele istorice din satul
Glogoveț; crearea unor accese noi pentru
monumentele istorice din satul Băcăinți)
2. Acțiuni administrative și de întreținere a Consiliile Locale
monumentelor prin acțiuni de pază, protecție, Consiliul Județean Alba
semnalizare-sistem de iluminat arhitectural,
sisteme de alarmă, PSI, rampă acces persoane
cu dizabilități, marcarea și semnalizarea
rutieră a monumentelor istorice;
3. Reabilitarea infrastructurii stradale și a
Consiliile Locale
rețelelor de utilități în centrele istorice ale
localităților - zone protejate sau zone de
protecție a monumentelor istorice;
Obiectivul nr.4 Promovarea monumentelor istorice inscrise in LMI 2015;
Actiuni
Entitate responsabila
1. Digitalizarea monumentelor istorice,
întocmirea unei hărți interactive și realizarea
unei aplicații softwer de promovare a
monumentelor istorice din județ;

Direcția pentru cultură
județului Alba
Consiliul Județean Alba
Consiliile locale

2. Editarea unui atlas cu monumentele istorice
ale județului Alba înscrise în LMI, a unor
monografii istorice ale U.A.T-lor, a unor

Direcția pentru cultură
județului Alba
Consiliul județean Alba

JUDETUL ALBA

Bugetul local
Bugetul județean
Alte surse de finanțare
nerambursabile(bugetul de
stat, fonduri europene,
granturi de stat)
Bugetul local
Alte surse de finanțare
nerambursabile(bugetul de
stat, fonduri europene,
granturi de stat)
Surse potentiale de finantare
a Bugetul județean
Bugetul local
Alte surse de finanțare
nerambursabile(bugetul de
stat, fonduri europene,
granturi de stat)
a Bugetul județean
Bugetul local

2018-2020

2018-2021

Perioade de
implementare
2018-2023

2018-2023
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ghiduri de bune practici în conservarea și
restaurarea monumentelor istorice; broșuri,
fliyre sau alte materiale care să promoveze
monumentul istoric, care sa precizeze și
programul de vizitare.
3. Promovarea prin mass-media a activităților
de protejare a patrimoniului în vederea
formării continue a publicului larg și, implicit
a autorităților administrative și a potențialilor
investitori;

Consiliile locale
Asociațiile profesionale - OAR;
RUR;
O.N.G.-uri
Consiliul județean Alba
Consiliile locale

Bugetul județean
Bugetul local

2018-2023

Obiectivul nr.5 Valorificarea, refunctionalizarea monumentelor istorice înscrise în LMI 2015
Actiuni
1.Inițierea și dezvoltarea parteneriatelor cu
sectorul turistic în vederea creșterii numărului
de monumente istorice incluse în circuite
turistice culturale si ecumenice;
2. Refuncționalizarea, reconversia pentru
turism sau în centre culturale a monumentelor
istorice care si-au pierdut funcțiunea inițială;

Entitate responsabila

Surse potentiale de finantare

Consiliul Județean Alba
Consiliile locale

Perioade de
implementare
2018-2023

Consiliul Județean Alba
Consiliile locale

Bugetul județean
Bugetul local

2018-2023

3. Dezvoltarea și diversificarea programelor de Consiliul Județean Alla
animatie pentru monumentele istorice Consiile locale
proiecții 3D, reconstituirea unor evenimente de
epocă(bătălii, baluri, etc.), organizarea în
incinta monumentelor a unor evenimente
culturale și nonculturale(auditii de muzică
veche sau muzică clasică, simpozioane,
conferințe, etc.), alăturarea numelui

Bugetul județtean
Bugetul local

2018-2023
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monumentului istoric evenimentelor culturale
de anvergură(ex. Festivalul Dilema veche,
festivaluri de muzica rock, muzică electronică,
etc, festivaluri culinare, festivaluri
tradiționale);
D II. CRESTEREA CAPACITATII DE INTERVENTIE A ADMINISTRATIEI PUBLICE IN PROTEJAREA PATRIMONIULUI
Obiectiv nr.1 Realizarea unui sistem de management al patrimoniului construit și al siturilor arheologice
Acțiuni
Entitate responsabilă
Surse potentiale de finanțare
Perioade de
implementare
1.Crearea unui mecanism eficient de protectie Consiliul Județean Alba
Bugetul județean
2018
a monumentelor și asigurarea resurselor
aferente, pentru implementarea
managementului acestuia - înființarea unui
compartiment de specialitate la nivelul
Consiliului Județean Alba si asigurarea
resurselor umane si financiare necesare;
2. Responsabilizarea administratiilor publice
Consiliul Județean Alba
Bugetul județean
2018
locale cu privire la asigurarea resurselor
Consiliile locale
Bugetul local
umane( personal specializat in domeniul
protectiei patrimoniului ) în cadrul
administrațiilor publice locale;
3. Realizarea unui protocol de colaborare
Direcția de Cultură a Județului
2018-2019
interinstitutională la nivelul județului Alba,
Alba
care să genereze programe comune de
Muzeul Național al Unirii Alba
protejare și conservare a patrimoniului
Iulia
construit, cu precizarea responsabilităților
Consiliul Județean Alba
pentru fiecare în parte;
Consiliile locale
Asociații profesionale OAR,
JUDETUL ALBA
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4. Realizarea de protocoale interinstitutionale
si parteneriate pentru a gestiona problematica
de natură administrativ/reglementara cu
incidență asupra monumentelor istorice ( ex:
cercetare, evidență, clasare/declasare,
restaurare/conservare, elaborare și avizare de
planuri de urbanism general, zonal sau de
detaliu, control și supraveghere a
intervențiilor, elaborarea obligațiilor de
folosință, a fișei monumentelor, etc.)

5. Formara profesională postuniversitară a
functionarilor publici, manageri de proiecte,
etc si organizarea unor cursuri in domeniul
protejarii patrimoniului istoric si cultural,
pentru primari și membrii consiliilor locale;
6. Înființarea în cadrul Centrului de Cultură
"Augustin Bena" a unor clase pentru
formarea meștesugarilor și a specialiștilor în
tehnica restaurării monumentelor istorice: tehnica cioplitului lemnului pentru
restaurarea caselor de mutătură și a celor cu
târnaț din zona Munților Apuseni și Culmea
trascăului, a porților tradiționale din zona
satelor cu influențe săsești, a gospodăriilor cu
ocol întărit sau ocol pătrat din Zona Valea
JUDETUL ALBA

RUR
Direcția de Cultură a Județului
Alba
Muzeul Național al Unirii Alba
Iulia
Consiliul Județean Alba
Consiliile locale
Asociații profesionale OAR,
RUR
Mediul de afaceri
Specialiști atestați de Ministerul
Culturii

Bugetul de Stat prin
Ministerul Culturii
Bugetul județean
Bugetul local
Alte surse de finanțare
nerambursabile(bugetul de
stat, fonduri europene,
granturi de stat)
Investitii private

Consiliul Județean Alba
Bugetul județean
Consiliile locale
Bugetul local
Facultatea de istorie din cadrul
Universității 1 Decembrie 1918
Furnizori de servicii
educaționale
Consiliul Județean Alba
Bugetul județean

2018-2023

2018-2023

2018-2021
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Sebeșului; - tehnica cioplitului în piatra
(pentru restaurarea caselor de piatră din zona
satelor de piatră - Ceru Băcăinți și Blandiana).
Obiectiv nr.2 Crearea unor mecanisme transparente și competitive de finanțare a intervențiilor în domeniul protejării și valorificării
patrimoniului construit
Acțiuni
Entitate responsabilă
Surse potențiale de finanțare
Perioade de
implementare
1. Includerea în bugetul județean și în bugetele Consiliul Județean Alba
2018-2023
locale a unor sume destinate în exclusivitate
Consiliile locale
protejării patrimoniului construit și a siturilor
arheologice, proporțional cu complexitatea
problemelor patrimoniului construit cu care se
confruntă fiecare U.A.T.
2. Alocarea de fonduri de la bugetul județean
Consiliul Județean Alba
2018-2023
și bugetele locale pentru cumpărarea
Consiliile locale
monumentelor istorice, pe baza dreptului de
preemțiune;
3. Actualizarea/completarea documentațiilor
tehnico-economice existente și elaborarea
noilor documentații necesare depunerii
cererilor de finanțare - cu finanțare de la
bugetul local sau din alte surse
4. Obținerea de venituri directe prin folosirea
și vizitarea monumentelor: taxe de intrare,
taxe pentru fotografiere, taxe de timbru, etc;

JUDETUL ALBA

Consiliul Județean Alba
Consiliile locale

2018-2023

Direcția pentru Cultură a
județului Alba
Muzeul Național al Unirii Alba
Iulia
Consiliul Județean Alba
Consiliile locale

2018-2023
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D III. CREȘTEREA NIVELULUI DE CONȘTIENTIZARE ȘI SENSIBILIZARE A POPULAȚIEI CU PRIVIRE LA
CONSERVAREA PATRIMONIULUI CONSTRUIT ȘI A SITURILOR ARHEOLOGICE
Obiectiv nr.1 Informarea proprietarilor de monumente istorice asupra drepturilor și obligațiilor privind folosința monumentului
istoric si a importantei pastrarii in bune conditii a acestuia.
Acțiuni
Entitate responsabilă
Surse potențiale de finanțare
Perioade de
implementare
1. Campanii de informare atât în mediul
Consiliul Județean
Bugetul județean
2018-2023
online cât și la sediul administrațiilor publice
Consiliile locale
Bugetul local
(dezbateri, întruniri, etc) - privind drepturile si Direcția pentru Cultura a
Alte surse de finanțare
obligațiile proprietarilor, titularilor dreptului
județului Alba
nerambursabile(bugetul de
de administrare, concesionarilor și locatarilor
stat, fonduri europene)
monumentelor istorice / Ordinul nr.2684/2003 ONG-uri
al Ministerului Culturii;
2. Informarea și consilierea proprietarilor
Consiliul Județean
Bugetul județean
2018-2023
monumentelor istorice - persoane fizice si
Consiliile locale
Bugetul local
juridice de drept privat - privind procedura de
Direcția pentru Cultură a
Alte surse de finanțare
acordare a creditelor necesare efectuării de
județului Alba
nerambursabile(bugetul de
lucrări de protejare la monumentele istorice
ONG-uri
stat, fonduri europene)
deținute - HG 610/2003si HG 1258/2001,
privind organizarea și funcționarea Oficiului
Național al Monumentelor Istorice și
accesarea de fonduri europene.
Obiectiv nr.2 Stimularea participării cetățenilor la acțiuni de interes general privind protejarea și promovarea patrimoniului istoric.
Acțiuni
Entitate responsabilă
Surse potențiale de finanțare
Perioade de
implementare
1. Organizarea unor dezbateri publice prin
Consiliul Județean
Bugetul județean
2018-2023
care să se atragă atenția asupra importanței
Consiliile locale
Bugetul local
păstrarii în bune condiții a monumentului și a Direcția pentru Cultura a
Alte surse de finanțare
măsurilor avute în vedere pentru
județului Alba
nerambursabile(sponsorizări)
îmbunătățirea stării lui de conservare, a
Unități de învățământ
JUDETUL ALBA

Page 125

Strategia de protecție a monumentelor istorice 2018-2023
promovării și a punerii sale în valoare;
2.Campanii ce vizeaza cresterea gradului de
constientizare asupravalorilor estetice si etice,
asupra necesitatii de valorificare si reinsertie a
patrimoniului istoric si cultural,
combatereasubculturii, a "modernitatii"si a
kitsch-ului in interventiile aspra partimoniului
construit;
3. Stimularea participării cetățenilor la acțiuni
de interes general privind protejarea
patrimoniului - acțiuni de voluntariat -acțiuni
de ecologizare, acțiuni de promovare(împărțire
fliyere), acțiuni inventariere monumente;
4. Atragerea vizitatorilor de către proprietarii/
administratorii/custozii monumentelor istorice
prin diverse evenimente ( ex: ziua porților
deschise, expoziții tematice și intinerante,
concursuri școlare având ca temă istoria
locală și monumentele istorice reprezentative
pentru comunitate, etc. );
5. Introducerea în programul de învățământ a
materiilor cu continut de istorie locală și
protejare patrimoniu, organizarea de vizite și
excursii tematice pentru cunoasterea
patrimoniului cultural construit al județului
Alba, organizarea de ateliere/șantiere-școala
de restaurare a monumentelor istorice pentru
JUDETUL ALBA

ONG-uri
Consiliul Județean
Consiliile locale
Direcția pentru Cultura a
județului Alba
Unități de învățământ
ONG-uri
Consiliul Județean
Consiliile locale
Direcția pentru Cultură a
județului Alba
Unități de învățământ
ONG-uri
Consiliul Județean
Consiliile locale
Direcția pentru Cultura a
județului Alba
Unități de învățământ
ONG-uri
Unități de învățământ
ONG-uri

Bugetul județean
Bugetul local
Alte surse de finanțare
nerambursabile(sponsorizări)

2018-2023

Bugetul județean
Bugetul local
Alte surse de finanțare
nerambursabile(sponsorizari)

2018-2023

Bugetul județean
Bugetul local
Alte surse de finanțare
nerambursabile(sponsorizari)

2018-2023

Bugetul Ministerului
Învățământului Inspectoratul Școlar Alba
Alte surse de finanțare
nerambursabile(sponsorizări)

2018-2023
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liceeni și studeți ;

Cap. VII IMPLEMENTAREA ȘI MONITORIZAREA STRATEGIEI în domeniul PROTECȚIEI MONUMENTELOR ISTORICE
Implementarea/ EXECUȚIA PLANULUI DE ACTIUNI AL STRATEGIEI
Implementarea Strategiei de protecție a monumentelor istorice 2018-2023 presupune atingerea tuturor obiectivelor definite în vederea
atingerii viziunii pe termen scurt și lung, fiind necesară transformarea resurselor disponibile (materiale, financiare, umane) în rezultate
cantitative și calitative.
În cadrul acestei etape se vor realiza acţiunile, activităţile, măsurile și proiectele concrete de implementare. Fiecare activitate/proiect va conţine
obiective specifice, planul activităţilor, perioada de desfășurare, persoanele responsabile în proiect și partenerii implicaţi, sursele de finanţare.
Schema implementării

MECANISME DE IMPLEMENTARE
A. STRUCTURA INTERINSTITUȚIONALĂ
B. STRUCTURA DE RESURSE UMANE
C. PORTOFOLIUL DE METODE ȘI INSTRUMENTE DE IMPLEMENTARE
JUDETUL ALBA
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A) STRUCTURA INTERINSTITUTIONALA
Schema de implementare interinstituțională

Consiliul Județean Alba
1.
2.
3.
4.

Asigură coordonarea implementării planului de măsuri prin desemnarea unei echipe de management
Monitorizează implementarea
Evaluează implementarea
Revizuiește planul de măsuri

Instituții/organizații partenere
1.
2.
3.
4.
5.

Desemnează un responsabil din partea instituției care să facă parte din echipa de implementare a Strategiei;
Participă la implementarea activităților specifice alături de alți parteneri;
Coordonează implementarea anumitor activități, conform planului de acțiune;
Raportează implemntarea activităților pe care le coordonează;
Participă la revizuirea planului de activități;

JUDETUL ALBA
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B) STRUCTURA DE RESURSE UMANE –ECHIPA DE IMPLEMENTARE INTERINSTITUȚIONALĂ



Echipa de management a CJ Alba
Reprezentanți instituționali

Componenta echipei de implementare STRATEGIA de PROTECȚIE A MONUMENTELOR ISTORICE
CJ ALBA-ECHIPA DE MANAGEMENT
1. MANAGER 2. RESPONSABIL TEHNIC –
3. SPECIALIST IN DOMENIU
PROTEJARII MONUMENTELOR
ATESTAT MC
4. JURIST
5. ECONOMIST

JUDETUL ALBA

REPREZENTANTI AI PARTENERILOR
1. DIRECTIA PENTRU CULTURA A JUDETULUI ALBA
2. MUZEUL UNIRII ALBA IULIA
3. COMITETELE DE ORGANIZARE UNESCO
4. ADMINISTRATIILE PUBLICE LOCALE
5. CULTE RELIGIOASE:Biserica Ortodoxa, Biserica
Romano-Catolica, Biserica Evanghelica C.A. din
Romania
6. ORGANIZATIA ARHITECTILOR DIN ROMANIA FILIALA ALBA
7. REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA FILIALA ALBA
8. O.N.G-uri - Asociatia "ARS TRANSSILVANIAE"
9. SPECIALISTI ATESTATI DE MINISTERUL CULTURII
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ACTIVITATI SPECIFICE ECHIPEI DE MANAGEMENT
MANAGER






Constituirea și coordonarea echipei de implementare
Planificarea întâlnirilor de lucru
Planificarea priorităților în implementarea planului de măsuri
Analiza stadiului implementării planului de activități
Întocmirea rapoartelor de progres

RESPONSABIL TEHNIC




Asigură comunicarea între toate entitățile implicate în implementare conform planului de implementare
Asigură întocmirea documentelor aferente intâlnirilor de lucru și dezbaterilor organizate pe perioada implementarii
Asigură activitatea de secretariat aferentă implementării strategiei (corespondență, redactare documente, arhivare, etc).

Responsabil juridic


Asigură consultanța juridică cu privire la aspectele juridice ce decurg din implementarea planului de acțiuni (încheierea unor
acorduri interinstituționale, asocieri, parteneriate, propuneri de modificări legislative )

Responsabil economic




Asigură consultanță financiară privind corelarea planului de masuri cu soluțiile financiare propuse.
Corelarea priorităților acțiunilor din planul de activități cu bugetul instituției
Fundamentarea bugetelor aferente activităților specifice instituției din Planul de acțiuni al Strategiei

JUDETUL ALBA
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ACTIVITĂȚI SPECIFICE ECHIPEI DE IMPLEMENTARE




Reprezintă instituția în cadrul activităților specifice
Asigură comunicarea interinstituțională
Participă, organizează, coordoneaza și implementează în cadrul instituției activități specifice
Activități conexe de pregătire a echipelor de management și implementare




Desemnarea echipelor prin dispoziție a conducerii instituției
Formarea profesională a echipelor de management al strategiilor pe următoarele domenii: comunicare, elaborare instrumente de
lucru pentru implementare și monitorizare, utilizarea mijloacelor moderne de prezentare și comunicare instituțională,
coordonare și colaborare interinstituționala, planificare, prelucrare și stocare date, întocmire baze de date specifice,

C. PORTOFOLIUL DE METODE ȘI INSTRUMENTE DE IMPLEMENTARE-cuprinde totalitatea metodelor și instrumentelor
utilizate în vederea implementării planului de măsuri
Structurarea echipei de implementare pe următoarele direcții:
- stabilirea activităților necesare realizării obiectivelor fixate;
- repartizarea pe organizații/instituții partenere și persoane a responsabilităților pe care le incumba activitățile respective;
-

specificarea relațiilor ce trebuie angajate și menținute între organizatii/institutii partenere și persoanele care alcătuiesc echipa
de implementare în desfasurarea activităților acesteia.

Crearea sistemelor administrative de sprijin și alocarea resurselor suscita o serie de probleme ce trebuie rezolvate actionând pe
mai multe planuri, în mod corelativ:
JUDETUL ALBA
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- stabilirea procedurilor necesare în cadrul procesului de aplicare a strategiei și corelarea permanentă a acestora cu strategiile
funcționale la nivelul institutiei si judetului;
- crearea unui sistem informational strategic, care sa permita asigurarea obtinerii informatiilor strategice critice, indispensabile
monitorizarii adecvate a procesului de aplicare;
Crearea sistemului informational strategic - necesitatea urmăririi îndeaproape și continuu de către managementul strategiei a
procesului aplicării acesteia, face imperios necesară existența unei rețele de canale de informare, formale și informale, prin care
informațiile provenite din diverse surse să aflueze continuu.
În general, canalele formale de informare pot consta în:


discutii regulate, periodice, cu partenerii având responsabilitati cheie în procesul implementarii strategiei;



rapoarte scrise, periodice, pe teme stabilite privind aspecte ale implementarii strategiei;



informari statistice privind rezultatele ultimelor actiuni;



conexiuni inverse (legaturi de feedback) cu cetățenii;



observari nemijlocite etc.

Canalele informale pot fi:
 mijloace clasice mass-media;
 retele de socializare;
 mijloace online, platforma online a strategiei - Portalul de vizualizare a datelor
JUDETUL ALBA
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Monitorizare și evaluare
Monitorizarea implementării strategiei, ca întreg, și a actiunilor concrete urmărește realizarea obiectivelor în contextul acțiunilor/activităților
propuse, a resurselor umane, materiale și financiare alocate, respectarea planificărilor în timp, buna funcționare a parteneriatelor generale
sau individuale pe proiecte, performanțele echipelor de implementare, etc.
În cazul apariției de devieri de la planificare, a situațiilor de criză sau de forță majoră, modificări ale elementelor de precondiăie, apariția de
reacții negative sau neașteptate din partea participanților la strategie sau proiect, etc. activitatea de monitorizare va genera acțiuni de ajustare –
restructurare – alocări suplimentare, prin care să se asigure cele mai eficiente și raționale soluții de remediere și readucere a Strategiei sau
proiectelor pe sensul de implementare prevăzut și, astfel, să se asigure realizarea impactului așteptat.
Cine face monitorizarea?


Echipa de management instituțional prin intermediul Departamentului de planificare

Ce monitorizeză?





Activitatea echipei de implementare
Planul de actiuni aferent Strategiei
Calitatea implementării
Gestiunea termenelor stabilite

Cum ? Prin ce mijloace :



Rapoarte de progres realizate de Echipa de implementare și supervizate de Departamentul de planificare
Întâlniri semestriale de analiză a stadiului implementării între Echipa de management instituțional și echipa de implementare a
Strategiei

JUDETUL ALBA
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Participarea la activități organizate de echipa de implementare

EVALUAREA
Evaluarea rezultatelor și impactului implementarii planului de acțiuni
Sistemul de evaluare permite să se aprecieze în ce masură Strategia și proiectele componente și-au atins obiectivele propuse, iar rezultatele
tangibile și intangibile sunt cele prevăzute, în termeni de eficiență, calitate și cantitate.
Evaluarea se realizează la trei momente cheie:
- Evaluarea anterioară începerii acțiunii: se evaluează impactul potențial al acțiunii și corectitudinea presupunerilor, constituind un element
important de decizie asupra oportunitații proiectului/acțiunii.
- Evaluarea intermediară a acțiunii: se efetuează la jumatatea perioadei de implementare, analizând cursul corect al acțiunii și rezultele
intermediare.
- Evaluarea finală se realizează după finalizarea unei activitati/ proiect, imediat sau/și după anumite perioade, pentru a analiza dacă au fost
atinse rezultele prevazute.
Pentru realizarea monitorizării și evaluării, atât la nivel de strategie cât și la nivel de acțiune individuală, se pot utiliza indicatori de progres, la
nivel de strategie și indicatori de impact și de rezultat, la nivel de acțiuni concrete.
Metodologia de evaluare are la baza urmatoarele:
 gradul de realizare a indicatorilor cuprinşi în strategie;
 eficienţa implementării acesteia;
 impactul efectiv în termeni de eliminare a problemelor sau de valorificare a şanselor care au stat la baza Strategiei;
 sustenabilitatea rezultatelor obţinute;
 mecanismele cauzale care au stat la baza succesului sau insuccesului în implementarea priorităţilor strategiei;
 eventualele efecte secundare neplanificate;
JUDETUL ALBA
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lecţiile învăţate din implementarea actualei strategii pentru exerciţiile de planificare viitoare .
O, monumente glorioase, subterane istorice şi măguri misterioase ale României! Deşi nimenea din noi, care ne pretindem astăzi

arheologi, nu ne pricepem cum să vă scăpăm din întunericul în care zăceţi de zecimi de secole, deşi năravul nostru este de a râde unul de
altul, deşi ne place numai parada de vorbe publicate prin foi; dar mâine poate veni ziua în care tinerimea studioasă, păşind după
descoperirile noastre, vă va scoate din întunericul pământului României şi vă vor arăta naţiunilor luminate, care sunt atât de zeloase
pentru monumentele patriei şi ale străbunilor lor.
finalul de la Istoria fondărei oraşului Bucureşti de Dimitrie Papazoglu (1891)
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Administrația prezidențială - "Raportul Comisiei Prezidențiale pentru Patrimoniu Construit, Siturile Istorice și Naturale septembrie 2009"
SC Quattro Design SRL - Arhitecți și urbaniști asociați - Studiu"Protecția monumentelor istorice și a patrimoniului construit"
Codul Patrimoniului Construit al Municipiului Câmpulung Muscel
SC Capitel Proiect SRL si SC Urban Synapse SRL - "Arhitectura + Urbanism - Locuirea rurală tradițională in județul Alba" arh. Barbieri Marius Dorel; arh. Damian Alexandru si arh. Damian Laura
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Alba Iulia 2014-2023 - forma consolidată 2017
Strategia de dezvoltare 2014-2020 - Municipiul Aiud
Consiliul Județean Gorj - "Studiu privind valorificarea patrimoniului natural, cultural și istoric"
Consiliul Județean Harghita "Strategia de protecție a monumentelor istorice din județul Harghita"
Directia Județeană pentru Cultură și Patrimoniul Național Prahova "Informare privind protejarea și punerea în valoare a
patrimoniului național - componentă majoră a dezvoltării durabile a județului Prahova. Program de măsuri ce se impun a fi luate
pentru protejarea patrimoniului cultural național din județul Prahova"
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