ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura
de finanțare a programelor sportive și a Contractului - cadru încheiat cu beneficiarii
finanțării, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 265/24 august 2017
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna aprilie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificarea şi
completarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a
programelor sportive și a Contractului - cadru încheiat cu beneficiarii finanțării, aprobate prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 265/24 august 2017;
- raportul de specialitate nr. 7637/18 aprilie 2018 comun, al Direcției gestionarea
patrimoniului, Direcției dezvoltare și bugete și Direcției juridice și relații publice;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 265/24 august
2017 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a
programelor sportive și a Contractului - cadru încheiat cu beneficiarii finanțării;
Având în vedere prevederile:
- art. 3 alin. 1, art. 181 alin. 2, art. 671 alin. 3 și art. 69 din Legea nr. 69/2000 a
educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a
dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000,
- H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă,
cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului privind condițiile,
criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive, potrivit anexei nr. 1 - parte
integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Se aprobă modificarea şi completarea Contractului-cadru încheiat cu beneficiarii
finanțării, potrivit anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul Secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Direcţiei gestiunea patrimoniului, Direcției dezvoltare și
bugete, Direcției juridică și relații publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba.
CONSILIERI JUDEȚENI,

AVIZAT

Călin RADU
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Dan Ioan CHERECHEŞ
Vasile BUMBU
Dorin Gheorghe SANDEA

Înregistrat cu nr. 119
Alba Iulia, 17 aprilie 2018

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 119 din 17 aprilie 2018
REGULAMENTUL
privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive
Capitolul 1. Dispoziţii generale
Art. 1. Prezentul Regulament are ca scop stabilirea condițiilor, criteriilor și procedurii de
finanțare a programelor sportive, finanţare acordată de Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Alba.
Capitolul 2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare
Art. 2. Prezentul Regulament are la bază sau face referiri la următoarele acte normative:
 Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Legea nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor
şi jocurilor sportive, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările
ulterioare;
 H.G. nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a
dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;
 H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea
sportivă, cu modificările şi completările ulterioare;
 O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările şi completările
ulterioare.
Capitolul 3. Scop şi domeniu de aplicare
Art. 3. (1) Scopul alocării de sume din bugetul local al Judeţului Alba este acela de a
susține atât programele sportive ale structurilor sportive înființate pe raza județului Alba, cât și
programele sportive derulate pe raza județului Alba de către alte instituții ale statului.
(2) Prevederile prezentului Regulament se aplică pentru atribuirea oricărui
contract de finanţare din bugetul local al judeţului Alba, pentru susţinerea activităţii sportive, în
conformitate cu reglementările precizate la art. 2.
(3) Finanţările se acordă pentru:
a.) Programele sportive ale cluburilor sportive de drept public înfiinţate pe raza Unităţii
Administrativ Teritoriale - Județul Alba;
b.) Programele sportive ale cluburilor sportive de drept privat înfiinţate pe raza Unităţii
Administrativ Teritoriale - Județul Alba, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial;
c.) Programele sportive organizate în raza Unităţii Administrativ Teritoriale - Județul
Alba de către asociaţiile judeţene pe ramuri de sport, afiliate la federaţiile sportive
corespondente;
d.) Programele sportive desfăşurate în raza Unităţii Administrativ Teritoriale - Județul
Alba de către federaţiile sportive naţionale, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Alba ori
Inspectoratul Școlar Județean Alba.
(4) Suma alocată din bugetul local al Județului Alba, pentru finanțarea
programelor sportive prevăzute la art. 3 alin. 3, este stabilită prin hotărârea Consiliului Județean
Alba, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(5) Contract de finanțare este contractul pe care autoritatea finanțatoare îl încheie
cu beneficiarul în decursul unui an bugetar care asigură finanțarea activităților din cadrul
programelor sportive care au loc într-un sezon competițional.
(6) În cazul sporturilor de echipă sezonul competițional se desfășoară, de regulă,
pe parcursul a doi ani bugetari.
(7) În cazul sporturilor individuale, sezonul competițional se desfășoară pe
parcursul unui an bugetar.
(8) Pentru un program sportiv pentru care se solicită finanțare nerambursabilă de
la bugetul local al Județului Alba, un beneficiar poate încheia un singur contract de finanțare pe
parcursul unui sezon competițional.

(9) Potrivit dispozițiilor prezentului regulament, nu se acordă finanțări
nerambursabile pentru activități ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului.
Art. 4. Accesul la fonduri publice în vederea acordării finanțărilor de către Judeţul Alba
prin Consiliul Județean Alba se face în funcție de sumele aprobate în buget cu aceasta
destinație.
Capitolul 4. Condiţii şi criterii de eligibilitate ale beneficiarilor
Art. 5. Pentru a fi eligibili în vederea finanțării, beneficiarii trebuie să îndeplinească
cumulativ următoarele condiţii:
a.) Pentru beneficiarii - structuri sportive constituite conform legii (cluburile sportive de
drept public și de drept privat, asociațiile județene pe ramură de sport și federații sportive
naționale):
1) să fie structuri sportive de drept privat - persoane juridice fără scop patrimonial sau
structuri sportive de drept public, constituite conform legii;
2) să nu aibă obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum
şi contribuţiile către asigurările sociale de stat;
3) să înainteze o solicitare de finanțare completă către Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Alba;
4) să nu se afle în litigiu cu Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Alba;
5) să nu aibă obligaţii de plată exigibile din anul anterior la Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Alba;
6) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle
deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
7) să nu se afle în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor
constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a legii;
8) să fie structuri fără scop lucrativ; cluburile organizate ca societăți comerciale
sportive pe acțiuni nu pot primi finanțare;
9) să fie structuri sportive recunoscute în condiţiile legii (deţinătoare a Certificatului
de Identitate Sportivă / CIS), având sediul în raza teritorial-administrativă a Judeţului Alba şi să
facă dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe ramură de
sport judeţeană, cu excepția federațiilor sportive naționale care pot avea sediul și în afara
județului Alba;
10) beneficiarul are prevăzut în statut şi în certificatul de identitate sportivă
activitatea corespunzătoare domeniilor/ramurilor sportive pentru care solicită finanţarea
nerambursabilă.
b.) Pentru beneficiarii Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Alba și Inspectoratul
Școlar Județean Alba:
1) să fie constituite conform legii sau prin efectul legii;
2) să nu aibă obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat,
precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat;
3) să înainteze o solicitare de finanțare completă către Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Alba;
4) să nu se afle în litigiu cu Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Alba;
5) să nu aibă obligaţii de plată exigibile din anul anterior la Unitatea
Administrativ - Teritorială Judeţul Alba;
6) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle
deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
7) să nu se afle în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor
constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a legii.
Art. 6. Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Alba are dreptul de a cere beneficiarilor
prezentarea de documente suplimentare care dovedesc îndeplinirea condițiilor și criteriilor, precum
şi documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de
înregistrare/ atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile
legale din România.
Art. 7. (1) Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Alba are dreptul de a respinge
solicitarea de finanțare beneficiarilor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile asumate prin acorduri de
asociere/colaborare sau contracte de finanţare anterioare.
(2) În evaluarea cererilor de finanțare se vor avea în vedere rezultatele obținute în

sezonul competițional precedent sau în ultimele 12 luni anterioare datei de depunere a acestora.
Art. 8. (1) Finanțarea se va acorda cu respectarea următoarelor criterii:
a.) În cazul sporturilor pe echipă (jocuri sportive):
1) Pentru Structurile sportive care au echipe de seniori/senioare participante în
Competițiile Oficiale Europene/Mondiale Intercluburi (Champions League, Europa League,
Challenge Cup sau echivalente), în sezonul competițional pentru care se solicită finanțarea, se
pot aloca sume de la bugetul local al Județului Alba până la nivelul bugetului aferent
programului sportiv pentru care se solicită finanțarea, asigurat de către respectiva structură
sportivă. Contribuția beneficiarului se poate constitui din venituri proprii, subvenții de la bugetul
local, donații, sponsorizări, parteneriate și alte surse de finanțare atrase.
2) Pentru Structurile sportive care au echipe de seniori/senioare participante în
competițiile oficiale naționale în prima ligă, în sezonul competițional pentru care se solicită
finanțarea, se pot aloca sume de la bugetul local al Județului Alba până la 50% din nivelul
bugetului, aferent programului sportiv pentru care se solicită finanțarea, asigurat de către
respectiva structură sportivă. Contribuția beneficiarului se poate constitui din venituri proprii,
subvenții de la bugetul local, donații, sponsorizări, parteneriate și alte surse de finanțare atrase.
b.) În cazul sporturilor individuale:
1) Pentru structurile sportive care au sportivi componenți ai loturilor naționale de
seniori participante la Campionatele Europene, Campionatele Mondiale (în discipline/probe
cuprinse în programul Jocurilor Olimpice) sau la Jocurile Olimpice, se pot aloca sume de la
bugetul local al Județului Alba până la nivelul bugetului, aferent programului sportiv pentru care
se solicită finanțarea, asigurat de către respectiva structură sportivă. Contribuția beneficiarului se
poate constitui din venituri proprii, subvenții de la bugetul local, donații, sponsorizări,
parteneriate și alte surse de finanțare atrase.
2) Pentru structurile sportive care au sportivi componenți ai loturilor naționale de
juniori și/sau tineret participante la Campionatele Europene, Campionatele Mondiale (în
discipline/probe cuprinse în programul Jocurilor Olimpice) sau la Jocurile Olimpice pentru
Tineret, se pot aloca sume de la bugetul local al Județului Alba până la 50 % din nivelul
bugetului, aferent programului sportiv pentru care se solicită finanțarea, asigurat de către
respectiva structură sportivă. Contribuția beneficiarului se poate constitui din venituri proprii,
subvenții de la bugetul local, donații, sponsorizări, parteneriate și alte surse de finanțare atrase.
3) Pentru structurile sportive care au sportivi medaliați la finalele Campionatelor
Naționale de Seniori (în discipline/probe cuprinse în programul Jocurilor Olimpice), se pot aloca
sume de la bugetul local al Județului Alba până la 50% din nivelul bugetului, aferent
programului sportiv pentru care se solicită finanțarea, asigurat de către respectiva structură
sportivă. Contribuția beneficiarului se poate constitui din venituri proprii, subvenții de la bugetul
local, donații, sponsorizări, parteneriate și alte surse de finanțare atrase.
4) Pentru structurile sportive care au sportivi medaliați la finalele Campionatelor
Naționale de Juniori și/sau tineret (în discipline/probe cuprinse în programul Jocurilor Olimpice),
se pot aloca sume de la bugetul local al județului Alba până la 30% din nivelul bugetului, aferent
programului sportiv pentru care se solicită finanțarea, asigurat de către respectiva structură
sportivă. Contribuția beneficiarului se poate constitui din venituri proprii, subvenții de la bugetul
local, donații, sponsorizări, parteneriate și alte surse de finanțare atrase.
c.) Pentru sporturile/probele neolimpice:
1) Se pot aloca sume de la bugetul local al Județului Alba pentru finanțarea
participării sportivilor componenți ai loturilor naționale (juniori, tineret și seniori) la
Campionatele Europene, Campionate Mondiale și Jocurile Mondiale, precum și a antrenorilor
acestora. În acest caz, contractul de finanțare se va încheia cu structura sportivă la care este
legitimat sportivul, strict pentru participarea la acțiunea sportivă internațională, cu specificarea
clară a categoriilor de cheltuieli care vor fi suportate și a cuantumului acestora.
d.) Pentru asociaţiile judeţene pe ramură de sport din județul Alba:
1) Se pot finanța programele sportive organizate de către acestea, în raza Unității
Administrativ - Teritoriale Județul Alba până la nivelul bugetului realizat și executat pentru anul
bugetar precedent, exclusiv sumele provenite din finanțarea anterioară acordată din bugetul local
al Județului Alba.
e.) Finanţarea programelor sportive desfăşurate în raza unităţii administrativ-teritoriale:

1) În cazul federaţiilor sportive naţionale se pot finanța competițiile oficiale
internaționale organizate de către Federațiile Sportive Naționale în raza unităţii administrativteritoriale cu până la 50% din bugetul acțiunii sportive.
2) În cazul organizării finalelor campionatelor naţionale pe ramură de sport de
către Federaţiile Sportive Naţionale, în raza unităţii administrativ-teritoriale, Unitatea
Administrativ - Teritorială Județul Alba poate susţine, acţiunile sportive respective, cu materiale
personalizate necesare premierii participanţilor(medalii, trofee, tricouri, diplome, şepci, etc.).
3) În cazul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Alba finanțarea acțiunilor
sportive cuprinse în calendarul acesteia, desfăşurate în raza Unităţii Administrativ - Teritoriale
Județul Alba, se va face cu o sumă până la nivelul bugetului alocat de către Ministerul
Tineretului și Sportului pentru acțiunea sportivă / acțiunile sportive a căror finanțare este
solicitată.
4) În cazul Inspectoratului Școlar Judeţean Alba se pot finanța programele
sportive derulate în cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, Olimpiadei Gimnaziilor,
precum și alte programe sportive destinate stimulării sportului școlar.
Art. 9. (1) Documentaţia de solicitare a finanţării se depune într-un singur exemplar,
însoțită de un opis, şi va conţine următoarele documente:
1) Cerere de finanţare semnată de reprezentantul legal și ștampilată (anexa
nr. 1 la Regulament);
2) Statutul și Actul constitutiv, pentru structurile sportive de drept privat,
respectiv actul administrativ al autorității publice în subordinea căruia se află instituția de drept
public și regulamentul de organizare și funcționare al acesteia, pentru cluburile sportive de drept
public și instituțiile publice – copie;
3) Bugetul de venituri și cheltuieli pentru fiecare program sportiv pentru
care se solicită finanțarea, însoțit de hotărârea organului de conducere prin care a fost aprobat cu
specificarea cheltuielilor bugetare aferente activității sportive (anexa nr. 2 la Regulament);
4) Certificatul de identitate sportivă (CIS) – pentru structurile sportive;
5) Certificat de atestare fiscală eliberat de Administrația Finanțelor
Publice;
6) Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că nu are datorii la
bugetul local sau declarație pe proprie răspundere că nu este plătitor de impozit;
7) Situațiile financiare la data de 31 decembrie a anului precedent (bilanț
prescurtat și cont prescurtat al rezultatului exercițiului financiar); în cazul în care acestea nu sunt
finalizate se vor depune situațiile aferente exercițiului financiar anterior - copie;
8) Declarație pe proprie răspundere că nu se află în litigiu cu Unitatea
Administrativ - Teritorială Judeţul Alba, că nu are obligaţii de plată exigibile din anul anterior la
Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Alba, că nu face obiectul unei proceduri de dizolvare
sau de lichidare ori că nu se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu
prevederile legale în vigoare, că nu se află în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a
actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a legii; (anexa nr. 3 la Regulament);
9) Documente care să ateste performanțele obținute (diplome, clasamente
oficiale, adrese oficiale din partea DJST, MTS, federații sportive, etc.)- copii.
(2) Documentaţia de solicitare a finanţării se depune de către solicitant distinct
pentru fiecare program sportiv, cu respectarea criteriilor prevăzute în prezentul regulament.
(3) Documentația de solicitare a finanţării depusă are caracter ferm şi obligatoriu
din punct de vedere al conţinutului şi trebuie semnată, pe propria răspundere, de către solicitant sau
de către o persoană împuternicită legal de acesta.
(4) Sumele reprezentate în bugetul din cadrul cererii de finanțare vor fi prezentate
exclusiv în lei.
(5) Solicitanţii trebuie să păstreze un exemplar complet din documentaţia de
solicitare a finanţării.
(6) Toate documentele solicitate în copie vor purta sintagma „conform cu
originalul” și vor fi semnate și ștampilate de către solicitant sau de către o persoană împuternicită
legal de acesta.
(7) Documentele depuse în copie se vor prezenta în original la semnarea
contractului de finanțare.
(8) Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Alba își rezervă dreptul de a solicita
orice document considerat relevant pentru acordarea finanțării și pentru verificarea modului de

cheltuire a acesteia.
Art. 10. (1) Documentația de solicitare a finanţării se trimite prin poştă, mesagerie
expresă sau se depune la Registratura Consiliului Județean Alba, la adresa indicată mai jos:
Consiliul Judeţean Alba
Str. Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1
cod poştal 510118, localitatea Alba Iulia
Registratură, Cam. 6.
(2) Documentaţiile de solicitare a finanţării trimise prin orice alte mijloace (de
exemplu prin fax, e-mail) sau trimise la alte adrese, nu vor fi luate în considerare.
(3) Documentațiile de solicitare a finanțării înregistrate la registratura Consiliului
Județean Alba vor fi analizate din punct de vedere al eligibilității, al încadrării în prevederile
prezentului regulament, precum și a cuantumului finanțării solicitate defalcate pe categorii de
cheltuieli de către o comisie constituită prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Alba.
Art. 11. (1) Finanțarea programului sportiv se acordă în baza unui contract încheiat între
autoritatea finanțatoare și structura sportivă, după aprobarea cererii de finanțare prin hotărâre a
Consiliului Județean Alba.
(2) Finanţarea se va acorda în limita unui fond anual aprobat în bugetul local de
către Consiliul Judeţean Alba, cu această destinaţie, stabilit potrivit prevederilor legale
referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea şi raportarea bugetului local anual.
Art. 12. (1) Solicitanţilor care au depus documentații de finanțare, care au fost dezbătute
și votate în ședința Consiliului Județean Alba, li se va comunica hotărârea adoptată de către
acesta, la adresa comunicată în cererea de finanţare (Anexa nr. 1 la Regulament).
(2) Solicitanţii ale căror documentații de finanțare au fost aprobate de către
Consiliul Județean Alba vor fi invitați la sediul autorității finanțatoare în vederea încheierii
contractelor de finanțare.
Art. 13. (1) Cheltuielile eligibile din documentaţia de finanţare trebuie să respecte
următoarele condiții:
a.) să fie efectuate în perioada executării contractului;
b.) să fie necesare pentru realizarea programelor sportive finanțate;
c.) să fie prevăzute în bugetul programelor sportive;
d.) să fie în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv
utilizarea eficientă a banilor şi un raport optim cost/beneficiu;
e.) să fie înregistrate în contabilitatea Beneficiarului;
f.) să fie identificabile şi verificabile;
g.) să fie dovedite prin originalele documentelor justificative.
(2) Nu se pot deconta din sumele provenite din finanțarea acordată de Consiliul
Județean Alba, cheltuieli care au fost angajate de beneficiar anterior încheierii contractului, chiar
dacă aceste cheltuieli se referă la programul sportiv finanțat.
(3) Pe parcursul derulării contractului de finanțare, categoriile de cheltuieli
aferente finanțării acordate din bugetul local al Județului Alba pentru programul sportiv aprobat
pot fi modificate, cu încadrarea în valoarea totală a finanțării, printr-o notificare, cu justificarea
motivelor care au condus la aceasta, în limita a maxim 10% din valoarea categoriei de cheltuieli
de destinație.
(4) În situația modificării liniilor bugetare ale aceleași categorii de cheltuieli,
beneficiarul are obligația de a transmite o notificare la contractul de finanțare.
(5) În situația modificărilor peste limita de 10% din valoarea categoriei de
cheltuieli de destinație, beneficiarul finanțării are obligația de a solicita încheierea unui act
adițional.
(6) Pentru orice solicitare care implică modificarea valorii totale a contractului
este necesară încheierea unui act adițional.
Art. 14. (1) Categoriile de cheltuieli și cuantumul acestora vor respecta prevederile legale
în vigoare și vor fi aprobate prin hotărâre a Consiliului Județean Alba, pentru fiecare beneficiar
în parte, în funcție de specificul programelor sportive derulate.
(2) Documentele necesare justificării cheltuielilor efectuate pentru
implementarea programului sportiv, vor fi prezentate în copii ştampilate şi certificate pentru
conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al organizaţiei, însoțite de un raport de
activitate, în termenele stabilite în contractul de finanțare.

(3) Autoritatea finanţatoare îşi rezervă dreptul de a face verificări, atât în perioada
derulării contractului de finanţare, cât şi ulterior finalizării programelor sportive finanțate.
(4) Autoritatea finanţatoare și beneficiarul pot stabili în contractul de finanțare ca
plățile către beneficiar să se facă în tranșe, în raport cu faza derulării programului sportiv și
cheltuielile aferente, durata și evoluția în timp a activității finanțate ori de costurile interne de
organizare și funcționare ale beneficiarului.
(5) Sumele acordate și nejustificate de către beneficiar vor fi restituite împreună
cu dobânzile legale calculate conform legii.
Art. 15. Beneficiarul se obligă să promoveze imaginea autorității finanțatoare în cadrul
programelor sportive finanţate prin modalităţile convenite între părţi.
Capitolul 5. Procedura de raportare
Art. 16. (1) Pe parcursul derulării contractului, beneficiarii au obligația să depună la
Consiliul Județean Alba următoarele raportări:
 raportări intermediare - depuse înainte de solicitarea fiecărei tranşe, în vederea
justificării tranșei anterioare;
 raportare finală - depusă în termen de 15 zile de la finalizarea activităților din cadrul
programului sportiv pentru care se acordă finanțarea, dar nu mai târziu de termenul de
valabilitate a contractului și va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului
proiect cuprinzând atât finanțarea Consiliului Județean Alba, cât și finanțarea proprie.
(2) Raportările vor fi depuse atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic
fiind însoțite de documentele justificative pentru cheltuielile efectuate.
Capitolul 6. Sancțiuni
Art. 17. (1) Contractul de finanţare este reziliat de drept în cazul în care beneficiarul nu
îşi îndeplineşte, ori îşi îndeplineşte în mod necorespunzător obligaţiile contractuale. Notificarea
va fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau
îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau a mai multor obligaţii contractuale.
(2) Utilizarea alocaţiilor bugetare în alte scopuri decât cele prevăzute în
contractul de finanţare este interzisă şi atrage rezilierea acestuia fără intervenţia instanţei
judecătoreşti.
(3) În cazul în care beneficiarului i s-a notificat rezilierea contractului de
finanţare din vina sa, acesta este obligat ca în termen de 20 de zile de la data primirii notificării
să restituie autorității finanțatoare sumele primite și utilizate necorespunzător.
(4) Odată cu restituirea sumelor primite beneficiarul datorează dobânzi şi
penalităţi de întârziere, calculate de la data virării acestor sume de către autoritatea finanțatoare,
în cuantumul prevăzut de legislaţia privind colectarea creanţelor bugetare.
Capitolul 7. Dispoziții finale
Art. 18. (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de
atribuire sau derularea contractelor de finanţare se va transmite către solicitanţii finanţării în
formă scrisă.
(2) Orice document scris trebuie confirmat de primire și înregistrat, cu excepţia
documentelor care confirmă primirea.
Art. 19. Prevederile regulamentului vor fi aplicate tuturor finanțărilor pentru activitatea
sportivă acordate din bugetul județului, în baza prevederilor Legii nr. 69/2000, cu modificările și
completările ulterioare, începând cu data intrării în vigoare a hotărârii Consiliului Județean Alba
prin care s-a aprobat.
Art. 20. Prezentul regulament se aduce la cunoștința publică prin publicarea pe pagina de
internet www.cjalba.ro.
Anexe la regulament
Art. 21. Anexele următoare fac parte integrantă din prezentul regulament:
Anexa nr. 1 - Cerere de finanţare
Anexa nr. 2 - Bugetul de venituri și cheltuieli al programului sportiv
Anexa nr. 3 - Declarație pe proprie răspundere.

Anexa nr. 1 la Regulamentul privind condițiile, criteriile
și procedura de finanțare a programelor sportive

CERERE DE FINANŢARE

A. Aplicantul:
1. Solicitant:
1. Denumirea solicitantului:
2. Prescurtarea:
3. Adresa:
4. Certificat de identitate sportivă:
5. Alte date de identificare:Telefon:
E-mail:
Fax:
Web:

2. Date bancare:
Denumirea băncii:
Numărul de cont:
Titular:
Cod fiscal:

3. Datele persoanei care are dreptul legal de a reprezenta solicitantul:
1. Numele complet:
2. Telefon:
3. Fax:
4. E-mail:
4. Responsabilul de proiect (dacă este diferit de persoana de la punctul 3):
1. Numele complet:
2. Telefon:
3. Fax:
4. E-mail:

B) Date privind programul sportiv:

1. Titlul/Denumirea programului sportiv:

2. Descrierea programului sportiv, a scopului și obiectivelor acestuia, precum și a
resurselor solicitantului

3. Justificarea caracterului de anvergură și importanța pentru finanțator a
programului:
4. Activităţile desfășurate pentru implementarea programului sportiv:
Activități/acțiuni din cadrul
programului sportiv

Locul
Perioada de desfășurare
desfășurării
a activității/acțiunii

Participanți
(numărul și structura)
Participanți la
activitatea 1
Participanți la
activitatea 2
Participanți la
activitatea 3
Participanți la
activitatea 4

Activitatea 1
Activitatea 2
Activitatea 3
Activitatea 4
Etc.

5. Suma solicitată spre finanțare UAT Județul Alba necesară pentru implementarea
programului sportiv:
6. Graficul estimativ al cererilor de finanțare din totalul bugetului solicitat
autorității finanțatoare:
a) Integral până la data de………………..
b) În următoarele tranșe:
- tranșa I în valoare de………….., până la data de …………
- tranșa II în valoare de……….…, până la data de …………
- tranșa III în valoare de…………, până la data de …………
Etc.
C) Resurse umane şi financiare ale solicitantului:
1. Resurse umane
1.1. Număr de personal salariat – total, din care antrenori (pentru cluburile sportive):
1.2. Număr de secţii pe ramură de sport (pentru cluburile sportive):
1.3. Număr de sportivi legitimaţi pe secţii:
1.4.Număr de cluburi sportive afiliate la asociaţia pe ramură de sport judeţeană:
1.5.Număr de asociaţii fără personalitate juridică afiliate la asociaţia pe ramură de sport
judeţeană:
2. Resurse financiare
2.1. Venituri proprii realizate în anul precedent - total .......................lei , din care:
- alocări de la bugetul UAT Județul Alba………….lei,
- alocări de la bugetul altor autorități locale………..lei,
- donaţii, sponsorizări ......................... lei,
- venituri din activităţi economice (închirieri, prestări de servicii, reclamă,
publicitate etc.) ......................... lei,
- cotizaţii, taxe, penalităţi etc. .......................... lei,

- alte venituri ......................... lei ,
2.2. Venituri proprii estimate a se realiza în anul curent - total ................ lei, din care:
- alocări de la bugetul UAT Județul Alba………….lei,
- alocări de la bugetul altor autorități locale………..lei,
- donaţii, sponsorizări ......................... lei,
- venituri din activităţi economice (prestări de servicii, închirieri, reclamă,
publicitate etc.) ......................... lei
- cotizaţii, taxe, penalităţi etc. .......................... lei
- alte venituri ......................... lei
D) Parametrii de performanță
1. Indicatori de performanță realizați în precedentul sezon competițional sau în ultimele
12 luni
………………………………………………………………………………..
2. Obiectivele de performanță de realizat în sezonul competițional pentru care se solicită
finanțarea
……………………………………………………………………………….
E) Alte documente:
1. În cazul solicitărilor pentru finanțarea participării sportivilor componenți ai loturilor
naționale și a antrenorilor acestora la competițiile internaționale oficiale vor fi
anexate adrese din parte Federațiilor Sportive Naționale din care să rezulte
convocarea la loturile naționale precum și costurile acoperite de către acestea pentru
fiecare competiție
2. În cazul solicitărilor depuse de către Federațiile Sportive Naționale pentru finanțarea
organizării de competiții internaționale oficiale, în Județul Alba, federaţiile vor anexa
regulamentele de organizare, desfășurare și premiere ale respectivelor competiții.

Nr. înregistrare/Data:
solicitantului,

Reprezentantul

legal

al

Numele și prenumele:
Semnătura:
Ștampila
solicitantului:

Anexa nr. 2 la Regulamentul privind condițiile, criteriile
și procedura de finanțare a programelor sportive

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI - ESTIMAT

Programul sportiv …………………………………..

Nr.
crt
A
I
1
a)
b)
c)
d)
2
II

1

2
3

4

5

6

7

Denumire indicator
B
VENITURI TOTAL (1+2) din
care:
Contribuția beneficiarului
contribuție proprie
donații
sponsorizări
alte surse
Finanțare nerambursabilă din
bugetul local al județului Alba
CHELTUIELI TOTAL din
care:
Cheltuieli pentru plata
participanților la activitatea
sportivă, efectuate în baza unui
contract individual de muncă
sau a unui contract de activitate
sportivă conform legii
Cheltuieli transport, cazare și
masă
Cheltuieli privind alimentația de
efort
Cheltuieli privind plata
arbitrilor, medicilor și altor
persoane
Cheltuieli privind asigurarea
persoanelor, a materialelor, a
echipamentului sportiv și a altor
bunuri
Cheltuieli pentru achiziționarea
de materiale și echipament
sportiv
Cheltuieli medicale ( vitamine
și susținătoare de efort,
medicamente, materiale
sanitare, unguente, produse
pentru refacere și recuperare) și
pentru controlul doping

SUMA
-lei1=2+3

Contribuție
finanțator lei2

Contribuție
beneficiar lei
3

Participanti
(numărul și
structura)
4

8 Alte categorii de cheltuieli:
pentru organizarea, respectiv
desfășurarea acțiunilor sportive,
servicii închiriere baze sportive
etc
pentru realizarea acțiunilor de
cercetare, informare,
consultanță în domeniul
sportului, realizarea
materialelor video/audio etc
cheltuieli pentru materiale de
promovare a activității sportive
Indemnizații sportive, prime și
alte drepturi
Reprezentatul legal al solicitantului
(nume, prenume și
semnătură)

Responsabil financiar
(nume, prenume și
semnătură)

Anexa nr. 3 la Regulamentul privind condițiile, criteriile
și procedura de finanțare a programelor sportive

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul ................................ cetățean ................................., născut la data de
............................., în localitatea ................................., domiciliat în ......................., str.
............................ nr. ........, bloc ........, scara ........,etaj ......, apart. ......., sector/județ
......................, posesor al .................., seria ............nr. ....................eliberat de
.............................la
data
de
....................,
cod
numeric
personal
.......................................................,
în
calitate
de
reprezentant
legal
al
beneficiarului...........................................................
cu
datele
de
identificare......................................./sediu........................... .
Cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul penal (Legea nr.286/2009) cu
modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie
răspundere că ....................................................(denumirea. beneficiarului).
- nu se află în litigiu cu UAT Județul Alba;
- nu are obligații de plată exigibile din anul anterior la UAT Județul Alba;
- nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
- nu se află în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive, a
regulamentelor proprii, precum și a legii.
Dau prezenta
............................ .

declarație

REPREZENTANT LEGAL,
(nume, prenume și semnătura)

fiindu-mi

necesară

la

...................................

DATA

pentru

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 119 din 17 aprilie 2018

ROMÂNIA
UAT JUDEŢUL ALBA
Nr. ....../…..

Beneficiar
………………………………
Nr. ....../…..

CONTRACT-CADRU
de finanțare a programelor sportive din bugetul local al Județului Alba
Capitolul I - Părţile
Autoritatea finanţatoare– UAT JUDEŢUL ALBA, cu sediul în Alba Iulia, str. P-ţa Ion
I.C. Brătianu, nr. 1, cod 510118, judeţul Alba, tel. 0258813380, fax 0258813325, e-mail:
cjalba@cjalba.ro, CUI 4562583, cont _______________________deschis la Trezoreria Alba
Iulia, reprezentată prin Preşedinte, denumită în continuare Autoritatea finanţatoare, şi
Beneficiarul – ________________________________________________ cu sediul în
localitatea _______________________, str________________,
judeţul Alba, telefon
____________,
fax_________________,
e-mail________________,
cont
____________________, deschis la __________________, CUI/CIF ___________________,
certificat de identitate sportivă (CIS) nr. ________________________, reprezentată prin
__________________________, denumită în continuare Beneficiar,
în baza dispoziţiilor Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu
modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de
punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, Hotărârii
Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu
modificările şi completările ulterioare; Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea
violenţei cu ocazia competiţiilor şi jocurilor sportive, cu modificările şi completările ulterioare.
au convenit încheierea prezentului contract.
Capitolul II - Obiectul contractului
Art. 1. Obiectul prezentului contract îl constituie finanțarea din bugetul local al Județului
Alba a programului sportiv .............................

Capitolul III - Durata contractului
Art. 2. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi este
valabil până la _____________, dar nu mai târziu de _____________ .
Capitolul IV - Condiții de acordare a finanțării
Art. 3. (1) Valoarea finanțării acordate de autoritatea finanțatoare este de _________ lei.
(2)Sumele reprezentând finanțarea din bugetul local al județului Alba vor fi
utilizate pentru categoriile de cheltuielile, participanții și/sau acțiunile aprobate prin Hotărârea
Consiliului Județean Alba nr.___ din data______.

Art. 4. Plata sumei de _________ , reprezentând finanţarea acordată de către UAT
Judeţul Alba se face pe baza solicitării scrise a beneficiarilor, integral sau în mai multe tranșe.
Capitolul V - Drepturile şi obligaţiile părţilor

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)
h)
i)

j)
k)

l)

m)
n)
o)
p)

Art. 5. Beneficiarul are următoarele drepturi şi obligaţii:
să utilizeze suma prevăzută la art.3 exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor aferente
programului sportiv și pentru categoriile de cheltuieli, participanții și/sau acțiunile
aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr.___ din data______;
să asigure și să utilizeze sumele cuprinse în bugetul propriu aferent programului sportiv
pentru care a fost aprobată finanțarea, cel puțin la nivelul asumat prin cererea de
finanțare;
în cazul în care bugetul propriu aferent programului sportiv al beneficiarului finanțării se
situează sub nivelul asumat prin cererea de finanțare, valoarea prevăzută la art.3 se va
reduce corespunzător;
să întocmească şi să transmită autorității finanțatoare raportări intermediare privind
realizarea obiectivului/obiectivelor, activităților, după caz, şi a indicatorilor prevăzuţi în
contract la solicitarea acordării fiecărei tranșe din finanțarea acordată;
să întocmească şi să transmită autorității finanțatoare raportare finală în termen de 15 zile
de la finalizarea activitatilor din cadrul programului sportiv pentru care se acordă
finanțarea, dar nu mai târziu de termenul de valabilitate a contractului și va cuprinde
obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului proiect cuprinzând atât finanțarea
consiliului județean cât și finanțarea proprie;
raportările vor fi întocmite în conformitate cu legislația în vigoare și vor fi depuse atât pe
suport de hârtie cat si in format electronic, fiind însoțite de documentele justificative
pentru cheltuielile efectuate;
sumele acordate în cursul unui an bugetar vor fi decontate de către beneficiar până cel
târziu la finele anului în curs;
sumele nedecontate până la sfârșitul anului în curs vor fi restituite de beneficiar în contul
finanțatorului;
să permită persoanelor delegate de autoritatea finanţatoare, precum și a organelor de
control abilitate ale statului, să efectueze controlul privind modul de utilizare a fondurilor
prevăzute la art.3;
să pună la dispoziția autorității finanțatoare orice documente justificative care stau la
baza efectuării cheltuielilor aferente programelor sportive finanțate;
să restituie, în situaţia nerespectării dispoziţiilor legale şi a prevederilor prezentului
contract, în termen de 15 zile de la data comunicării somaţiei de plată din partea
organului de control, sumele primite, precum şi penalităţile aferente acestora, calculate
potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
să respecte prevederile actului constitutiv/actului de înființare şi ale statutului
propriu/regulamentului de organizare și funcționare, precum şi statutul şi regulamentele
federaţiei sportive naţionale la care este afiliată, după caz;
să promoveze spiritul de fair-play, să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea şi
combaterea violenţei şi dopajului în cadrul programelor sportive finanțate;
să nu facă acte, fapte sau declaraţii de natură să aducă atingere prestigiului şi imaginii
finanţatorului;
parametrii sportivi de realizat de către beneficiar sunt cei asumați prin cererea de
finanțare, care este parte a acestui contract;
să promoveze imaginea autorității finanțatoare în cadrul programelor sportive finanţate;

Art. 6. Autoritatea finanţatoare are următoarele drepturi şi obligaţii:
a) să vireze suma prevăzută la art. 3 pe baza solicitării scrise a beneficiarului;
b) să supravegheze şi să controleze modul de utilizare a sumei repartizate, precum şi
modul de respectare a dispoziţiilor legale;
c) în cazul în care beneficiarul nu respectă prevederile prezentului contract, autoritatea
finanţatoare are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum şi sistarea virării sau
diminuarea sumei repartizate, după caz;

d) autoritate finanțatoare are dreptul de a face verificări, atât în perioada derulării
contractului de finanțare, cât și ulterior finalizării programelor sportive finanțate.
Capitolul VI - Răspunderea contractuală
Art. 7. (1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate
prin prezentul contract, partea în culpă răspunde în condiţiile prezentului contract şi ale
dispoziţiilor legale în vigoare.
Capitolul VII- Rezilierea contractului
Art. 8.(1) Contractul de finanţare este reziliat de drept în cazul în care beneficiarul nu îşi
îndeplineşte, ori îşi îndeplineşte în mod necorespunzător obligaţiile contractuale. Notificarea va
fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau
îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau a mai multor obligaţii contractuale.
(2) Utilizarea alocaţiilor bugetare în alte scopuri decât cele prevăzute în contractul de
finanţare este interzisă şi atrage rezilierea acestuia fără intervenţia instanţei judecătoreşti,
beneficiarul urmând să fie obligat la plata daunelor-interese reprezentând atât contravaloarea
finanţării cât şi beneficiul nerealizat, raportat la prejudiciile de imagine dar şi la cele materiale.
(3) În cazul în care beneficiarului i s-a notificat rezilierea contractului de finanţare din
vina sa, acesta este obligat ca în termen de 20 de zile de la data primirii notificării să restituie
autorității finanțatoare toate sumele primite.
(4) Odată cu restituirea sumelor primite beneficiarul datorează dobânzi şi penalităţi de
întârziere, calculate de la data achitării acestor sume de către autoritatea finanțatoare, conform
legislaţiei privind colectarea creanţelor bugetare.
Art. 9. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii.
Capitolul VIII – Litigii
Art. 10. Divergenţele care pot apărea între părţi pe parcursul derulării prezentului
contract vor face obiectul unei concilieri pe cale amiabilă. În situaţia în care aceasta nu s-a
realizat, partea nemulţumită se poate adresa instanţei de judecată competente, în condiţiile legii.
Capitolul IX – Modificarea şi încetarea contractului
Art. 11. (1) Prezentul contract poate fi modificat prin act adițional cu acordul părților, în
baza hotărârii Consiliului Județean Alba.
(2) Pe parcursul derulării contractului de finanțare, categoriile de cheltuieli
aferente finanțării acordate din bugetul local al județului Alba pentru programul sportiv aprobat
pot fi modificate, cu încadrarea în valoarea totală a finanțării, printr-o notificare, cu justificarea
motivelor care au condus la aceasta, în limita a maxim 10% din valoarea categoriei de cheltuieli
de destinație.
(3) În situația modificării liniilor bugetare ale aceleiași categorie de cheltuieli,
beneficiarul are obligația de a transmite o notificare la contractul de finanțare.
(4) În situația modificărilor peste limita de 10% din valoarea categoriei de
cheltuieli de destinație, beneficiarul finanțării are obligația de a solicita încheierea unui act
adițional.
(5) Pentru orice solicitare care implică modificarea valorii totale a contractului
este necesară încheierea unui act adițional.
Art.12. Încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele cazuri:
a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;
b) prin acordul părţilor;
c) în urma ivirii unui caz de forţă majoră;
d) imposibilitatea asigurării fondurilor băneşti de către autoritatea finanțatoare.

Capitolul IX - Dispoziţii finale
Art. 13. Regimul de gestionare a sumelor repartizate de autoritatea finanţatoare şi
controlul financiar se realizează în condiţiile legii. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata
cheltuielilor efectuate de beneficiar în baza prezentului contract se fac potrivit normelor privind
finanţele publice.
Art. 14. Prevederile prezentului contract au putere deplină pentru părţi şi se constituie în
norme cu caracter tehnic, financiar şi administrativ.
Art. 15. Este interzisă cesiunea şi subcontractarea contractului sau a unor părţi din acesta.
Art. 16. Modificarea clauzelor prezentului contract se face cu acordul părţilor numai
pentru acţiuni viitoare şi se consemnează într-un act adiţional.
Art. 17. Toate documentele originale cu privire la implementarea proiectului vor fi
păstrate de beneficiar timp de 5 ani de la data încheierii prezentului contract.
Art. 18. Prezentul contract se încheie în 3 exemplare, dintre care două exemplare pentru
instituția finanțatoare şi un exemplar pentru beneficiar.
Capitolul IX – Anexele contractului
Art. 19 Fac parte integrantă din prezentul contract, următoarele anexe:
a. Anexa nr. 1 - Cerere de finanţare
b. Anexa nr. 2 - Bugetul de venituri si cheltuieli al programului sportiv
c. Hotărârea Consiliului Județean Alba nr….. din data ……………….
d. Acte adiționale, dacă este cazul.
AUTORITATE FINANŢATOARE,
UAT Județul Alba

BENEFICIAR,

Președinte,
Ion Dumitrel
Director executiv,
Marian Florin Aitai
Director executiv,
Ioan Bodea
Director executiv
Liliana Negruț
Avizat C.F.P.P.

Avizat,
Consilier juridic

Întocmit,

Contabil-şef/responsabil

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea
Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive
și a Contractului - cadru încheiat cu beneficiarii finanțării,
aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 265/24 august 2017

Strategia Națională pentru Sport 2016-2032 aprobată de către Ministerul Tineretului și
Sportului prevede că „O politică coerentă de organizare și susținere a sportului de masă și
performanță în România trebuie să reprezinte o prioritate la nivelul tuturor autorităților...”.
Prin modificările aduse Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului s-a creat un cadru
legal coerent pentru finanțarea de către autoritățile administrației publice locale a programelor
sportive. Astfel, prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale se pot
aloca sume din bugetul local pentru finanțarea programelor sportive ale cluburilor de drept
public și privat înființate pe raza unităţii administrativ-teritoriale. De asemenea, prin hotărâre a
autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale se pot aloca sume din bugetul local
pentru finanțarea programelor sportive desfășurate în raza județului Alba, de către asociațiile
județene pe ramură de sport, federațiile sportive naționale, Direcția Județeană pentru Sport și
Tineret Alba și Inspectoratul Școlar Județean Alba.
Tot, prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale se stabilesc
condiţiile, criteriile şi procedura, precum şi cuantumul pe fiecare categorie de cheltuieli,
respectiv fiecare categorie de participanţi la activităţile sportive.
Experienţa anilor precedenţi a dovedit existenţa unei legături direct proporționale între
susținerea financiară de la bugetele centrale și locale și nivelul performanțelor atinse de către
echipele și sportivi care au beneficiat de aceasta.
Prin inițierea acestui proiect de hotărâre se are în vedere optimizarea cadrului specific
pentru susținerea activității sportive din județul Alba.
Astfel, considerăm că este necesară modificarea şi completarea Regulamentului privind
condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive și a Contractului - cadru
încheiat cu beneficiarii finanțării.
Faţă de cele expuse mai sus, în temeiul 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, iniţiem proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 119 din 17 aprilie
2018.
CONSILIERI JUDEȚENI,
Călin RADU
Dan Ioan CHERECHEŞ
Dorin Gheorghe SANDEA

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția gestionarea patrimoniului
Direcția dezvoltare şi bugete
Direcţia juridică și relații publice
Nr.7637/18.04.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea
Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor sportive
și a Contractului - cadru încheiat cu beneficiarii finanțării,
aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 265/24 august 2017

Potrivit art.3 alin.1 din Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și
completările ulterioare, ”Autorităţile administraţiei publice, unităţile şi instituţiile de învăţământ,
instituţiile sportive, precum şi organismele neguvernamentale de profil au obligaţia să sprijine
sportul pentru toţi şi sportul de performanta şi să asigure condiţiile organizatorice şi materiale de
practicare a educaţiei fizice şi sportului în comunităţile locale”. De asemenea, în art. ART. 69 din
Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare, se
precizează următoarele: la alin. (1) ”Structurile sportive fără scop patrimonial şi Comitetul
Olimpic Român, în condiţiile prezentei legi, pot beneficia de sume de la bugetul de stat şi de la
bugetele locale pentru finanţarea de programe sportive. Aceste sume se asigură pe bază de
contracte încheiate între structurile sportive respective şi organele administraţiei publice centrale
sau locale, după caz.”, iar la alin. (2) ”Contractul va cuprinde prevederi cu privire la: obiectul şi
volumul activităţilor specifice, parametrii sportivi de realizat, suma stabilită pentru finanţarea
programelor, defalcată pe obiective, activităţi şi naturi de cheltuieli, obligaţiile şi
responsabilităţile părţilor. Regimul de gestionare a sumelor astfel primite şi controlul financiar se
fac în condiţiile legii.”
Prin Legea 90/2018 publicată în Monitorul Oficial nr. 335 din 17.04.2018 pentru
aprobarea ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2017 au fost aduse modificări importante
Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului. Una dintre modificările aduse acestei legi - art.
18^1 (1) - prevede că: ”Prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice
locale se pot aloca sume din bugetul local, pentru finanţarea activităţii sportive a structurilor
sportive care au calitatea de ordonator de credite aflate în subordinea sa.”
Alineatul (2) al acestui articol prevede că: ”Prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale
administraţiei publice locale se pot aloca sume din bugetul local pentru:
a) finanţarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept public înfiinţate pe
raza unităţii administrativ-teritoriale;
b) finanţarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat înfiinţate pe
raza unităţii administrativ-teritoriale, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial,
deţinătoare ale certificatului de identitate sportivă;
c) finanţarea programelor sportive organizate în raza unităţii administrativ-teritoriale
de către asociaţiile judeţene/municipiului Bucureşti pe ramuri de sport, afiliate la federaţiile
sportive
corespondente;
d) finanţarea programelor sportive desfăşurate în raza unităţii administrativ-teritoriale
de către federaţiile sportive naţionale, direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a
municipiului Bucureşti, ori inspectoratele şcolare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;
e) finanţarea programelor sportive derulate de către Comitetul Olimpic şi Sportiv
Român pentru înalta performanţă sportivă;
f) premierea, în condiţiile legii, a performanţelor deosebite obţinute la competiţiile
sportive interne şi internaţionale oficiale;
g) finanţarea programelor sportive ale unităţilor şi instituţiilor de învăţământ, înfiinţate
pe raza unităţii administrativ-teritoriale, derulate prin asociaţiile sportive şcolare şi
universitare;

h) finanţarea programelor sportive derulate de Federaţia Sportului Şcolar şi Federaţia
Sportului Universitar pe raza unităţii administrativ-teritoriale.
(3) Autorităţile administraţiei publice locale pot aloca sume pentru finanţarea
infrastructurii şi activităţii sportive, potrivit alin. (1) şi (2), din bugetul aprobat.
(4) În bugetul autorităţilor sau instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale se
pot cuprinde sume pentru finanţarea activităţii structurilor sportive care au calitatea de
ordonator de credite aflate în subordinea sa, în condiţiile legii”.
Astfel, obiectivul principal al inițierii acestui proiect de hotărâre este acela de a optimiza
cadrul specific pentru susținerea activității sportive din Județul Alba prin finanțarea programelor
sportive mai sus menționate, valorificându-se astfel experienţa acumulată odată cu derularea
contractelor de finanţare precedente.
Având în vedere cele prezentate, consideram că Proiectul de hotărâre pentru aprobarea
modificării şi completării Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a
programelor sportive și a Contractului - cadru încheiat cu beneficiarii finanțării, conține
cerințele de oportunitate și legalitate pentru a fi inițiat, conform prevederilor art. 44 alin.1 din
Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba.

Director executiv,
Ioan Bodea

Director executiv,
Marian Florin Aitai

Director executiv,
Liliana Negruț

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale din Județul Alba, a
subvenţiilor de la bugetul de stat, pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării Planurilor
Urbanistice Generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism, pe anul 2018
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna aprilie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea repartizării pe unităţi
administrativ teritoriale din Județul Alba, a subvenţiilor de la bugetul de stat, pentru finanţarea
elaborării şi/sau actualizării Planurilor Urbanistice Generale ale localităţilor şi a regulamentelor
locale de urbanism, pe anul 2018;
- raportul de specialitate nr. 7689/19 aprilie 2018 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
Ţinând cont de prevederile Contractului de finanţare nr. 33345/22 martie 2018/7080/11
aprilie 2018 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice și Unitatea
Administrativ Teritorială - Județul Alba, pentru Programul privind elaborarea și/sau actualizarea
Planurilor Urbanistice Generale ale localităţilor și a regulamentelor locale de urbanism;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 34 alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
- Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;
- H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism,
republicata, cu modificările si completările ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale din Județul Alba, a
subvenţiilor de la bugetul de stat, pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării Planurilor
Urbanistice Generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism, pe anul 2018,
conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi
bugete și Direcției amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației
Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei municipiului Alba Iulia, Unităților administrativ
teritoriale nominalizate; Direcţiei juridică şi relaţii publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete și
Direcției amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba
AVIZAT
PREŞEDINTE,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU
Înregistrat cu nr. 125
Alba Iulia, 19 aprilie 2018

Anexă la Proiectul de hotarâre a
Consiliului Județean Alba nr. 125/19 aprilie 2018

REPARTIZAREA
pe unităţi administrativ teritoriale din județul Alba, a subvenţiilor de la bugetul
de stat, pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice
generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism, pe anul 2018

lei
Nr.
crt.
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

Denumire unitate administrativ
teritorială
TOTAL, din care:
Almașu Mare
Arieșeni
Baia de Arieș
Bistra
Ciugud
Ciuruleasa
Cricău
Fărău
Gîrda de Sus
Horea
Întregalde
Livezile
Lopadea Nouă
Mihalț
Mogoș
Ocoliș
Poiana Vadului
Poșaga
Rădești
Rîmeț
Roșia de Secaș
Scărișoara
Sohodol
Șpring
Vadu Moților
Valea Lungă
Vidra
Zlatna
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Program 2018
557.443,00
22.989,00
23.120,00
23.120,00
17.634,00
17.634,00
17.634,00
4.652,00
23.120,00
23.120,00
23.120,00
23.120,00
23.120,00
23.120,00
17.634,00
17.634,00
23.120,00
12.148,00
23.120,00
17.634,00
23.120,00
17.634,00
23.120,00
17.634,00
17.634,00
17.634,00
17.634,00
23.120,00
23.120,00
AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale
din județul Alba, a subvenţiilor de la bugetul de stat, pentru finanţarea elaborării şi/sau
actualizării Planurilor Urbanistice Generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de
urbanism, pe anul 2018

Planurile Urbanistice Generale sunt documentaţii complexe care se întocmesc pentru
întregul teritoriu intravilan al localităţilor în corelare cu teritoriul administrativ al acestora şi
reglementează utilizarea terenurilor şi condiţiile de ocupare a acestora cu construcţii, inclusiv
infrastructuri, amenajări şi plantaţii, constituindu-se în suportul pentru realizarea programelor de
dezvoltare a localităţilor.
Regulamentele locale de urbanism întăresc şi detaliază prevederile planurilor urbanistice
generale referitoare la modul concret de utilizare a terenurilor şi de amplasare, dimensionare şi
realizare a construcţiilor, amenajărilor şi plantaţiilor, constituindu-se în instrumentul de baza al
realizării disciplinei în construcţii.
În acest scop, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în limita
alocaţiilor aprobate prin legea anuală a bugetului de stat, repartizează şi comunică tuturor
consiliilor judeţene plafoanele aprobate pentru elaborarea şi/sau actualizarea planurilor
urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism aferente.
Pentru Programul privind elaborarea şi/sau actualizarea Planurilor Urbanistice Generale
ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism, prin contractul de finanţare nr. 33345/22
martie 2018/7080/11 aprilie 2018, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice și Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Alba, Judeţului Alba i-a
fost alocată pentru anul 2018, suma de 557443,00 lei.
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă supunem dezbaterii și aprobării proiectul de
hotărâre pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale din județul Alba, a
subvenţiilor de la bugetul de stat, pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării Planurilor
Urbanistice Generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism, pe anul 2018,
înregistrat cu nr. 125 din 19 aprilie 2018.
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Nr. 7689/19.04.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale
din județul Alba, a subvenţiilor de la bugetul de stat, pentru finanţarea elaborării şi/sau
actualizării Planurilor Urbanistice Generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de
urbanism, pe anul 2018
Regulamentul general de urbanism reprezintă sistemul unitar de norme tehnice şi juridice
care sta la baza elaborării planurilor de amenajare a teritoriului, planurilor urbanistice, precum şi
a regulamentelor locale de urbanism.
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea
Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, denumit in continuare MDRAP,
analizează, repartizează şi comunică consiliilor judeţene şi Consiliului General al Municipiului
Bucureşti plafoanele aprobate anual şi trimestrial pentru fiecare consiliu local pentru elaborarea
şi/sau actualizarea planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism
aferente.
Ca urmare, Judeţul Alba a încheiat in data de 11 aprilie 2018 cu Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice, contractul de finanţare nr.3345/22.03.2018/7080/11.04.2018
pentru Programul privind elaborarea si/sau actualizarea planurilor urbanistice generale ale
localităţilor si a regulamentelor locale de urbanism. Conform prevederilor contractului menționat
mai sus, suma alocată Județului Alba pe anul 2018 este de 557.443,00 lei, repartizată pe
următoarele unităţi administrativ teritoriale:
Nr.
Denumire unitate administrativ
Program 2018
crt.
teritorială
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

TOTAL, din care:
Almașu Mare
Arieșeni
Baia de Arieș
Bistra
Ciugud
Ciuruleasa
Cricău
Fărău
Gîrda de Sus
Horea
Întregalde
Livezile
Lopadea Nouă
Mihalț
Mogoș
Ocoliș
Poiana Vadului
Poșaga
Rădești
Rîmeț

557.443,00
22.989,00
23.120,00
23.120,00
17.634,00
17.634,00
17.634,00
4.652,00
23.120,00
23.120,00
23.120,00
23.120,00
23.120,00
23.120,00
17.634,00
17.634,00
23.120,00
12.148,00
23.120,00
17.634,00
23.120,00

21
22
23
24
25
26
27
28

Roșia de Secaș
Scărișoara
Sohodol
Șpring
Vadu Moților
Valea Lungă
Vidra
Zlatna

17.634,00
23.120,00
17.634,00
17.634,00
17.634,00
17.634,00
23.120,00
23.120,00

Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete
prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 125 din data de 19 aprilie 2018.
Director executiv,
Marian Florin Aitai

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.
32/1 februarie 2018 privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a
bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii,
în anul 2018
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna aprilie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea
articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 32/1 februarie 2018 privind constituirea
şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2018;
- raportul de specialitate nr. 7915/23 aprilie 2018 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 32/1 februarie
2018 privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor
publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2018, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. b, alin. 3 lit. a şi lit. d din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si
completările ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. I. Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 32/1 februarie 2018
privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice
şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2018, se modifică şi
completează, urmând a avea următorul cuprins:
„Art. 2. Se aprobă utilizarea în anul 2018 a sumei de 115.023,33 mii lei din excedentul
bugetului local, rezultat la 31 decembrie 2017, astfel:
a.) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele dintre
veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul 2018, suma de 225,80
mii lei (ca sursa de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare);
b.) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, în anul 2018, suma de
114.797,53 mii lei, conform anexei la prezenta hotărâre”.
Art. II. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a ordonatorilor terțiari
de credite va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. III. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației
Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia, Ordonatorilor terţiari de
credite în extras, Direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL
Înregistrat cu nr. 126
Alba Iulia, 23 aprilie 2018

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 126/23 aprilie 2018
Programul obiectivelor de investiţii de interes judeţean
finanţate din excedentul bugetului local, pe anul 2018

mii lei
Nr.
Crt.
0

I
1
2
3
4
5
6
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
I
1
II

Denumirea obiectivului
A
TOTAL, din care:
Capitolul 51.02 Autorităţi publice şi acţiuni externe
Obiective de investiţii:
Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediul Consiliului Județean
Alba cu extindere
Valorificarea vestigiilor arheologice descoperite la obiectivul de investiţii
Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean
Alba cu extindere
Reabilitare și refuncționalizare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii
Alba Iulia - Sala Unirii
Reabilitare şi refuncționalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii
Alba Iulia - Muzeul Național al Unirii
Instalație de iluminat arhitectural și video mapping Sala Unirii
Amenajare depozit ceramică veche
Alte cheltuieli de investiții:
Arc GIS Receptor GNSS GS143.75G&uhf Performance cu module
GSM/UMTS si UHF integrate și cu accesorii pentru configurațiile
Rover/referința RTK Radio și Rover RTK GSM/GPRS
Tehnică de calcul
Simeza exterioară Sala Unirii
Infochioșc (inclusiv soft)
Led screen (inclusiv soft)
Software, programe informatice, aplicații (software personal - salarizare,
software proiectare, sistem integrat management, licențe, aplicații,etc.)
Restaurare zid estic Bastion Sf. Mihail și caponiera - DALI, studii,
expertize, avize acorduri
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii
Alba Iulia - Muzeul Naţional al Unirii - Studiu de parament și stratigrafic
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii
Alba Iulia - Sala Unirii - branșamente utilități, studii, avize, acorduri
Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediul Consiliului Județean
Alba cu extindere - branșamente utilități, studii, avize, acorduri etc.
Actualizare PUZ Bastion Sfântul Mihail
Amenajare depozit ceramică veche - DALI, studii, expertize, avize,
acorduri
Studiu privind realizarea conceptului și instalației de iluminat arhitectural
și video mapping Sala Unirii
Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale
Obiective de investiţii:
Reabilitare, defuncționalizare clădire centrală termică pentru sediu
Salvamont - Salvaspeo Alba - cu extindere
Alte cheltuieli de investiții:
Dotări independente Direcția Publică Comunitară de Evidență a
Persoanelor Alba

Buget 2018
1
114,797.53
17,564.45
16,820.00
11,950.00
30.00
3,220.00
20.00
600.00
1,000.00
744.45
77.35
160.65
60.00
17.85
30.10
155.00
30.00
3.50
30.00
50.00
50.00
30.00
50.00
809.00
800.00
800.00
9.00
9.00

I
1
II
1
2

I
1
2

I
1
2
3
II
1
2
3
4
5

III
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
I
1
2
3

CAPITOL 60.02 - Apărare Națională
Obiective de investiţii:
Mansardare corp C1 al imobilului situat in Alba Iulia, str. Regina Maria,
nr. 6, Proiect tehnic, detaliile de execuție, Caiete de sarcini, Documentaţie
tehnică DTAC și DTOS, pentru autorizarea executării lucrărilor de
construcții, scenariul de securitate la incendiu, avize, acorduri
Alte cheltuieli de investiţii:
Autoutilitară 1 buc
Mansardare corp C1 al imobilului situat in Alba Iulia, str. Regina Maria,
nr. 6, Expertiza tehnica, documentație de aprobare a lucrărilor de
intervenție asupra clădirii existente, Expertiza si audit energetic
CAPITOL 65.02 – Învățământ
Alte cheltuieli de investiţii:
Consolidare clădire Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia DALI, studii, expertize, avize, acorduri
Platformă de evaluare a dezvoltării 6/7 – 19 ani - Centrul Județean de
Resurse și Asistență Educațională Alba
Capitolul 66.02 Sănătate
Obiective de investiţii:
Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Proiect tehnic reabilitare energetică Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud
Extindere și dotare Unitatea de Primiri Urgență a Spitalului Județean de
Urgență Alba Iulia
Alte cheltuieli de investiţii:
Extindere și dotare Unitatea de Primiri Urgență a Spitalului Județean de
Urgență Alba Iulia (studiu de fezabilitate, Expertiza Tehnică la Cerința A1,
Studiu Geotehnic)
Reabilitare clădire Spital de Pneumoftiziologie Aiud , Expertize, avize,
acorduri
Recompartimentări și reparații secția II clădire Spital de Pneumoftiziologie
Aiud – expertize, avize, acorduri
DALI, Recompartimentări și reparații secția II clădire Spital de
Pneumoftiziologie Aiud
Relocare, modernizare si dotare Ambulatoriul integrat al Spitalului
Județean de Urgenta Alba Iulia (DALI)
Dotări independente Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Dotări independente Spital de Pneumoftiziologie Aiud
Reparaţii capitale:
RK Secția Gastroenterologie
RK Centru Multifuncțional de Sănătate Ocna Mureș
RK Farmacie
RK Instalație încălzire și alimentare cu apă rece și caldă menajeră în
Dispensarul TBC
RK Secțiile Cardiologie, Medicină Internă
RK Mansardare Corpuri C+D
RK Secția recuperare, medicină fizică și balneologie
RK Bloc operator
Reabilitare energetică a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia
RK Secția Pediatrie, Oftalmologie
RK Secțiile Obstetrică - Ginecologie, Neonatologie
Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie
Obiective de investiţii:
Reabilitare Monument istoric „Ansamblul Câmpia Libertǎții Blaj”
Amenajare și împrejmuire curte Castel Sâncrai
Lucrări de intervenţie asupra clădirii pentru reabilitare şi extindere a
Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia

132.00
24.00
24.00
108.00
78.00
30.00
22.00
22.00
15.00
7.00
21,870.45
1,070.45
700.00
110.00
260.45
185.00
60.00
50.00
21.00
11.00
43.00
4,092.00
341.00
16,182.00
645.00
695.00
351.00
18.00
2,300.00
5,210.00
3,000.00
100.00
500.00
1,500.00
1,863.00
13,424.01
11,961.11
685.00
900.00
1,838.00

4 Sala Polivalenta de sport cu capacitate 1800-2000 locuri Blaj
II Alte cheltuieli de investiţii:
1 Busturi pentru sărbătorirea Centenarului 3 buc
Mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, jardiniere etc), sisteme de
2
expunere, etc.
3 Realizare/creare site Centenar
4 Placi comemorative Marea Unire
5 Licențe Microsoft Office 2016 - Biblioteca Județeană „Lucian Blagaˮ Alba
Dotări Museikon: rafturi metalice depozitare icoane, sisteme culisante
6
depozitare carte
7 Realizare PUZ (PUD) zona Monument comemorativ Marea Unire
8 Expertiza tehnică la incendiu Castel Sâncrai
Execuția a două elemente decorative la partea superioară a frontalului de
9 vest a Sălii Unirii - concept şi execuţie - Muzeul Național al Unirii Alba
Iulia
Servicii de proiectare și documentație tehnică de specialitate pentru
10 realizarea expoziției de bază la obiectivul Sala Unirii - Muzeul Național al
Unirii Alba Iulia
Dotări independente Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia
Dotări independente Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba Iulia
Dotări independente Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Capitolul 68.02 Asigurări și asistență socială
I Obiective de investiţii:
Centru de Îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și
1
Mental Ocna Mureş
Centru de Îngrijire și Asistenţă pentru persoane cu Handicap Psihic și
2
Mental Ocna Mureș - PT
3 Proiect extindere, modernizare și autorizare PSI CIA Abrud
4 Extindere și modernizare CIA Abrud
5 Extindere și reautorizare PSI CIA Gârbova PT
6 Execuție extindere CIA Gârbova
7 Extindere și reautorizare PSI LP 13 Gârbova – PT
8 Extindere LP 13 Gârbova
9 Instalație stingere incendiu sediu DGASPC
10 Documentație tehnică obținere autorizație PSI sediu DGASPC Alba
11 Proiect și execuție înlocuire instalație termică CTF Stremț
II Alte cheltuieli de investiţii:
1 Autoturism 3 buc
2 Centrale termice
3 Uscător rufe centrifuga CRRN Galda de Jos
4 Programe informatice software
Centru de Îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și
5
Mental Ocna Mureş – DALI
Capitolul 70.02 - Servicii și dezvoltare publică
1 Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în Județul Alba
Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de
2 atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și
apă uzată în Județul Alba
Obiective de investiţii:
1 Amenajare bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș
Capitolul 74.02 Protecţia Mediului
I Obiective de investiţii:
Împrejmuire centru de vizitare de la Poarta Raiului - (proiect tehnic, detalii
1
de execuţie, asistenţă tehnică din partea proiectantului avize, acorduri etc)
2 Execuție împrejmuire centru de vizitare de la Poarta Raiului
II Alte cheltuieli de investiţii:

8,538.11
584.00
120.00
150.00
5.00
100.00
6.00
43.00
30.00
10.00
70.00

50.00
288.10
133.00
457.80
7,502.00
7,048.00
3,800.00
150.00
129.00
2,500.00
25.00
150.00
15.00
50.00
50.00
29.00
150.00
454.00
300.00
30.00
25.00
50.00
49.00
4,507.00
958.00
49.00
3,500.00
3,500.00
3,051.55
131.55
7.20
124.35
70.00

1
2
III

I
1
2
3
4
5
6
7
8
II
1
2

3

4
5
III
1
2
3
4
5
6

7
8

Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Alba
Studiu și asistență tehnică pentru realizarea Planului de menținere a
calității aerului în Județul Alba
Fazarea Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în
Judeţul Alba”
Capitolul 84.02 Transporturi
Lucrări de drumuri și poduri propuse pe anul 2018, în continuare:
Modernizare drum județean DJ107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr
- Câmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - limită
județul Hunedoara
Modernizare drum județean DJ107G: DJ 107D (Ocna Mureş) - Noșlac Căptălan - Copand - Stîna de Mureș - Găbud - limită județul Mureş
Modernizare drum județean DJ107Z: Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida Gîmbaş - Aiud (DN 1)
Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos - Mesentea - Benic
- Intregalde, județul Alba km. 17+700 - km. 23+700
Consolidare pod pe DJ705B peste râul Mureș, km. 3+949, localitatea Vințu
de Jos, județul Alba
Modernizare drum județean DJ704K:Vinerea (DJ704) - Săliștea (DJ705E)
Modernizare drum județean DJ103E: DN1 - Gîrbova de Jos - Gîrbovița Gîrbova de Sus
Consolidare Pod pe DJ107C, km. 9+223 peste pârâul Dumbrăvița, în
localitatea Limba, județul Alba
Lucrări noi:
Consolidare Pod pe drumul județean DJ106E peste Râul Sebeș, km.
52+150, Dobra, județul Alba - PT+DDE
Consolidarea și asigurarea stabilității versanților pe drumul județean
DJ106E: limită Județul Sibiu - Dobra – Șugag - PT+DDE
Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza Blaj - Sîncel - Lunca Tîrnavei - Șona - Jidvei - Sîntămărie - Cetatea de
Balta - limită județul Mureș - faza PT
Modernizare drum județean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sîncrai Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş
(DN 14 B) – faza PT
Reabilitare drum județean DJ 705: limită județul Hunedoara - Almaşu de
Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74) - faza PT
Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a
documentației de prefezabilitate, a documentației de avizare a lucrărilor
de investiții, studii de fezabilitate, aferente obiectivului:
Consolidare Pod pe DJ705B peste Râul Mureș, km. 3+949, localitatea
Vințu de Jos, județul Alba - faza DALI
Modernizare drum județean DJ103E: DN1 - Gîrbova de Jos - Gîrbovița Gîrbova de Sus, județul Alba - faza SF
Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos - Mesentea - Benic
- Intregalde, județul Alba, km. 17+700 - km. 23+700 - faza SF
Modernizare drum județean DJ704K: Vinerea (DJ704) - Săliștea (DJ705E)
- faza SF
Consolidare Pod pe drumul judeţean DJ106E peste Râul Sebeș, km.5
2+150, Dobra, județul Alba - faza DALI
Consolidarea și asigurarea stabilității versanților pe drumul județean
DJ106E: limită Județul Sibiu – Dobra - Șugag - faza DALI
Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza Blaj - Sîncel - Lunca Tîrnavei - Șona - Jidvei - Sîntămărie - Cetatea de
Baltă - limita județul Mureș - faza SF
Modernizare drum județean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sîncrai -

50.00
20.00
2,850.00
45,895.07
42,322.67
4,064.99
3,520.05
2,707.78
9,635.86
6,631.18
6,558.70
8,628.51
575.60
280.00
45.00
45.00

70.00

55.00
65.00
642.40
40.94
44.03
29.64
22.79
30.00
30.00

70.00
40.00

9
10
11
12

13

14
15
16

IV

I
1

Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş
(DN 14 B) - faza SF
Reabilitare drum județean DJ 705: limită județul Hunedoara - Almașu de
Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74) - faza SF
Expertiza tehnică pod pe DJ106E: limită județul Sibiu – Dobra - Șugag
Expertiza tehnică pod pe DJ141C: DN 14 B (Lunca) - Cenade - Capu
Dealului - limită județul Sibiu
Expertiza tehnică Consolidarea și asigurarea stabilității versanților pe
drumul județean DJ106E: limită Județul Sibiu - Dobra - Șugag
Expertiza tehnică reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba
Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău
Mare - Veza - Blaj - Sîncel - Lunca Tîrnavei - Șona - Jidvei - Sîntămărie Cetatea de Baltă - limită județul Mureș
Expertiza tehnică modernizare drum județean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107
E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş Gara Podu Mureş (DN 14 B)
Expertiza tehnica reabilitare drum judetean DJ 705: limită județul
Hunedoara - Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74)
Consolidare corp drum județean DJ750: Gîrda de Sus(DN75) - OrdâncușaGhețar - expertiză tehnică
Proiect „Modernizare drum județean DJ 107I: Aiud(DN1) - Aiudul de
Sus - Rîmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani Valea Barnii - Bîrlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuciulesti - Bucium –
Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN74(Cerbu) km. 0+000 - km. 76+540ˮ
CAPITOL 87.02 - Alte Acțiuni Economice
Alte cheltuieli de investiţii
Proiectare site web
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

50.00
20.00
15.00
20.00

50.00

20.00
30.00
130.00

2,650.00
20.00
20.00
20.00

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea articolului 2 al Hotărârii
Consiliului Judeţean Alba nr. 32/1 februarie 2018 privind constituirea şi utilizarea
excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2018

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare, excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului
bugetar, pe cele două secţiuni, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează în
baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel: ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de
dezvoltare, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între
veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent şi pentru
acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz,
la sfârşitul exerciţiului bugetar.
Prin Hotărârea nr. 32 din 1 februarie 2018 Consiliul Judeţean Alba a aprobat constituirea
şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2018, iar prin Hotărârea nr. 86 din 28
martie 2018 a modificat si completat art. 2 al hotărârii mai sus menționate.
Din analiza stadiului fizic si valoric al obiectivelor de investiții aprobate pentru anul 2018
si urmare a fundamentărilor compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean
Alba și a ordonatorilor terţiari de credite, se impune modificarea sumei ce urmează a fi utilizata
in anul 2018 din excedentul bugetului local, atât pentru acoperirea temporară a golurilor de casă,
cat si pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, conform anexei la prezenta
hotărâre.
În temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
Judeţean Alba, cu modificările şi completările ulterioare, iniţiez prezentul proiect de hotărâre
pentru modificarea şi completarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 32/1
februarie 2018 privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul
2018.
PREȘEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Nr. 7915/23.04.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea si completarea articolului 2 al Hotărârii
Consiliului Judeţean Alba nr. 32/01 februarie 2018 privind constituirea şi utilizarea
excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2018

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, prin art. 58 alin. 1 reglementează utilizarea excedentului astfel: „Excedentul anual al
bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea
regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art.
6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete,
precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se
utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative,astfel::
a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;
b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între
veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita
disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);
c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi
dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar”, iar potrivit art. 58 alin. 1^3 „avansul
acordat promotorilor de proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile care au calitatea de
ordonatori de credite ai bugetului local, rămas neutilizat la finele exerciţiului bugetar, se reflectă
în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, în cadrul
secţiunii de dezvoltare”.
Având in vedere prevederile Hotărârii nr. 32 din 01 februarie 2018 a Consiliului Judeţean
Alba privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor
publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2018, cu
modificările si completările ulterioare, prevederile Proiectului de hotărâre al Consiliului Judeţean
Alba nr. 130/23.04.2018 cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Alba
nr. 15/26 ianuarie 2017 privind cofinanțarea Reabilitării Monumentului istoric Câmpia Libertății
Blaj, cu modificările si completările ulterioare, precum și fundamentările Serviciului pentru
Implementarea Programului Alba – România 100, din cadrul Consiliului Judeţean Alba, și
Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, se impune modificarea sumei ce urmează a fi utilizata
din excedentul bugetar constituit la 31.12.2017, ca sursa de finanţare a cheltuielilor secţiunii de
dezvoltare. In acest sens, suma aprobata pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, in
anul 2018, este de 114,797.53 mii lei, repartizata pe obiective de investiții, astfel:
mii lei
Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul
Județean Alba cu extindere
Valorificarea vestigiilor arheologice descoperite la obiectivul de
2 investitii Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu
Consiliul Județean Alba cu extindere
Reabilitare și refuncționalizare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii
3
Alba Iulia- Sala Unirii
1

11,950.00
30.00
3,220.00

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

Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii
Alba Iulia- Muzeul Naţional al Unirii
Instalatie de iluminat arhitectural si video mapping Sala Unirii
Amenajare depozit ceramica veche
Arc GIS Receptor GNSS GS143.75G&uhf Performance cu module
GSM/UMTS si UHF integrate si cu accesorii pentru configuratiile
Rover/referinta RTK Radio si Rover RTK GSM/GPRS
Tehnică de calcul
Simeza exterioara Sala Unirii
Infochiosc(inclusiv soft)
Led screen (inclusiv soft)
Software, programe informatice, aplicatii(software personal -salarizare,
software proiectare, sistem integrat management, licente, aplicatii,etc)
Restaurare zid estic Bastion Sf Mihail si caponiera - DALI, studii,
expertize, avize acorduri
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii
Alba Iulia- Muzeul Naţional al Unirii -Studiu de parament si
stratigrafic
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii
Alba Iulia- Sala Unirii - bransamente utilitati , studii, avize, acorduri
Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul
Județean Alba cu extindere - bransamente utilitati, studii, avize,
acorduri etc
Actualizare PUZ Bastion Sfântul Mihail
Amenajare depozit ceramica veche - DALI, studii, expertize, avize,
acorduri
Studiu privind realizarea conceptului si instalatiei de iluminat
arhitectural si video mapping Sala Unirii
Reabilitare, refuntionalizare cladire centrala termica pentru sediu
Salvamont - Salvaspeo Alba - cu extindere
Dotări independente Direcția Publica Comunitara de Evidenta a
Persoanelor Alba
Mansardare corp C1 al imobilului situat in Alba Iulia, str. Regina
Maria, nr. 6, Proiect tehnic, detaliile de execuție, Caiete de sarcini,
Documentaţie tehnică DTAC și DTOS, pentru autorizarea executării
lucrărilor de construcții, scenariul de securitate la incendiu, avize,
acorduri
Autoutilitară 1 buc
Mansardare corp C1 al imobilului situat in Alba Iulia, str. Regina
Maria, nr. 6, Expertiza tehnica, documentație de aprobare a lucrărilor
de intervenție asupra clădirii existente, Expertiza si audit energetic
Consolidare clădire Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia DALI, studii, expertize, avize, acorduri
Platformă de evaluare a dezvoltării 6/7 – 19 ani - Centrul Județean de
Resurse si Asistenta Educaționala Alba
Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Proiect tehnic reabilitare energetica Spitalul de Pneumoftiziologie
Aiud
Extindere si dotare Unitatea de Primiri Urgenta a Spitalului Județean de
Urgenta Alba Iulia
Extindere si dotare Unitatea de Primiri Urgenta a Spitalului Județean de
Urgenta Alba Iulia(studiu de fezabilitate, Expertiza Tehnica la Cerința
A1, Studiu Geotehnic)

20.00
600.00
1,000.00
77.35
160.65
60.00
17.85
30.10
155.00
30.00
3.50
30.00
50.00
50.00
30.00
50.00
800.00
9.00

24.00

78.00
30.00
15.00
7.00
700.00
110.00
260.45
60.00

Reabilitare clădire Spital de Pneumoftiziologie Aiud , Expertize, avize,
acorduri
Recompartimentări si reparații secția II clădire Spital de
32
Pneumoftiziologie Aiud – expertize, avize, acorduri
31

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

DALI, Recompartimentări si reparații secția II clădire Spital de
Pneumoftiziologie Aiud
Relocare, modernizare si dotare Ambulatoriul integrat al Spitalului
Județean de Urgenta Alba Iulia (DALI)
Dotări independente Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Dotări independente Spital de Pneumoftiziologie Aiud
RK Secția Gastroenterologie
RK Centru Multifuncțional de Sănătate Ocna Mureș
RK Farmacie
RK Instalație încălzire si alimentare cu apa rece si calda menajera in
Dispensarul TBC
RK Secțiile Cardiologie, Medicina Interna
RK Mansardare Corpuri C+D
RK Secția recuperare, medicina fizica si balneologie
RK Bloc operator
Reabilitarea energetica a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia
RK Secția Pediatrie, Oftalmologie
RK Secțiile Obstretică Ginecologie, Neonatologie
Reabilitare Monument istoric „Ansamblul Câmpia Libertǎții Blaj”
Amenajare și împrejmuire curte Castel Sâncrai
Lucrări de intervenţie asupra clădirii pentru reabilitarea şi extindere a
Teatrului de Păpuși “Prichindel” Alba Iulia

51 Sala Polivalenta de sport cu capacitate 1800-2000 locuri Blaj
52 Busturi pentru sărbătorirea Centenarului 3 buc
Mobilier urban(bănci, coșuri de gunoi, jardiniere etc), sisteme de
53
expunere, etc
54 Realizare/creare site Centenar
55 Placi comemorative Marea Unire
Licențe Microsoft Office 2016 - Biblioteca Județeană "Lucian Blaga"
56
Alba
Dotări Museikon: rafturi metalice depozitare icoane, sisteme culisante
57
depozitare carte
58 Realizare PUZ(PUD) zona Monument comemorativ Marea Unire
59 Expertiza tehnica la incendiu Castel Sâncrai
Execuția a doua elemente decorative la partea superioara a frontalului
60 de vest a Salii Unirii - concept si execuție - Muzeul Naţional al Unirii
Alba Iulia
Servicii de proiectare si documentație tehnica de specialitate pentru
61 realizarea expoziției de baza la obiectiv Sala Unirii - Muzeul Naţional
al Unirii Alba Iulia
62 Dotări independente Teatrul de Păpuși “Prichindel” Alba Iulia
63 Dotări independente Centrul de Cultura "Augustin Bena” Alba Iulia
64 Dotări independente Muzeul National al Unirii Alba Iulia
Centru de îngrijire si Asistenta pentru persoane cu Handicap Psihic si
65
Mental Ocna Mureș

50.00
21.00
11.00
43.00
4,092.00
341.00
645.00
695.00
351.00
18.00
2,300.00
5,210.00
3,000.00
100.00
500.00
1,500.00
1,863.00
685.00
900.00
1,838.00
8,538.11
120.00
150.00
5.00
100.00
6.00
43.00
30.00
10.00
70.00

50.00
288.10
133.00
457.80
3,800.00

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Centru de îngrijire si Asistenta pentru persoane cu Handicap Psihic si
Mental Ocna Mureș - PT
Proiect extindere, modernizare si autorizare PSI CIA Abrud
Extindere si modernizare CIA Abrud
Extindere se reautorizare PSI CIA Gârbova – PT
Execuție extindere CIA Gârbova
Extindere si reautorizare PSI LP 13 Gârbova – PT
Extindere LP 13 Gârbova
Instalație stingere incendiu sediu DGASPC
Documentație tehnica obținere autorizație PSI sediu DGASPC Alba
Proiect si execuție înlocuire instalație termica CTF Stremț
Autoturism 3 buc
Centrale termice
Uscător rufe centrifuga CRRN Galda
Programe informatice software
Centru de îngrijire si Asistenta pentru persoane cu Handicap Psihic si
Mental Ocna Mureș – DALI
Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si apa uzata in județul Alba

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare si a documentațiilor de
82 atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa
si apa uzata in județul Alba
Amenajare bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș
Împrejmuire centru de vizitare de la Poarta Raiului - (proiect tehnic,
84 detalii de execuție , asistenta tehnica din partea proiectantului avize,
acorduri etc.)
85 Execuție împrejmuire centru de vizitare de la Poarta Raiului
83

86
87

Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Alba

Studiu și asistență tehnică pentru realizarea Planului de menținere a
calității aerului în județul Alba
Fazarea Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în
88 Judeţul Alba”
Modernizare drum județean DJ107A:Alba Iulia - Pârâu lui Mihai 89 Vurpăr - Câmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana Sărăcsău - lim. jud.Hunedoara
Modernizare drum județean DJ107G:DJ 107D(Ocna Mureş) - Noşlac 90
Căptălan - Copand - Stâna de Mureş - Găbud - lim. jud. Mureş
Modernizare drum județean DJ107Z:Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida 91
Gâmbaş - Aiud (DN 1)
92

Consolidare corp drum județean DJ107K:Galda de Jos - Mesentea Benic - Intregalde, jud. Alba km.17+700-km.23+700

Consolidare pod pe DJ705B peste raul Mureș, km.3+949, loc. Vintu de
Jos, jud. Alba
Modernizare drum județean DJ704K:Vinerea (DJ704)- Salistea
94
(DJ705E)
Modernizare drum județean DJ103E:DN1-Garbova de Jos-Garbovita95
Garbova de Sus
93

96

Consolidare Pod pe DJ107C, km.9+223 peste paraul Dumbravita, in
localitatea Limba , jud. Alba

97

Consolidare Pod pe drumul judetean DJ106E peste Raul Sebeș,
km.52+150, Dobra, jud. Alba- PT+DDE

150.00
129.00
2,500.00
25.00
150.00
15.00
50.00
50.00
29.00
150.00
300.00
30.00
25.00
50.00
49.00
958.00
49.00
3,500.00
7.20
124.35
50.00
20.00
2,850.00

4,064.99
3,520.05
2,707.78
9,635.86
6,631.18
6,558.70
8,628.51
575.60
45.00

Consolidarea si asigurarea stabilității versanților pe drumul județean
DJ106E:lim. Jud. Sibiu-Dobra-Sugag- PT+DDE

45.00

Reabilitare si consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) Teleac - Hapria - Straja - Berghin - Colibi - Secasel - Cergau Mare 99
Veza - Blaj - Sancel - Lunca Tarnavei - Sona - Jidvei - Santamarie Cetatea de Balta - limita jud. Mures– faza PT

70.00

98

Modernizare drum județean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai 100 Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu
Mureş (DN 14 B) – faza PT

55.00

101

Reabilitare drum județean DJ 705: limită jud.Hunedoara - Almaşu de
Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74) – faza PT

65.00

102

Consolidare Pod pe DJ705B peste Raul Mures, km.3+949, loc. Vintu
de Jos, jud. Alba - faza DALI

40.94

103

Modernizare drum județean DJ103E:DN1-Garbova de Jos-GarbovitaGarbova de Sus, jud. Alba - faza SF

44.03

Consolidare corp drum judetean DJ107K:Galda de Jos - Mesentea Benic - Intregalde, jud. Alba, km.17+700-km.23+700 - faza SF
Modernizare drum județean DJ704K:Vinerea (DJ704)-Salistea
105
(DJ705E) - faza SF
Consolidare Pod pe drumul judetean DJ106E peste Raul Sebeș,
106
km.52+150, Dobra, jud. Alba - faza DALI
104

107

Consolidarea si asigurarea stabilității versanților pe drumul județean
DJ106E:lim. Jud. Sibiu-Dobra-Sugag - faza DALI

Reabilitare si consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) Teleac - Hapria - Straja - Berghin - Colibi - Secasel - Cergau Mare 108
Veza - Blaj - Sancel - Lunca Tarnavei - Sona - Jidvei - Santamarie Cetatea de Balta - limita jud. Mures - faza SF
Modernizare drum județean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai 109 Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu
Mureş (DN 14 B) - faza SF
Reabilitare drum județean DJ 705: limită jud. Hunedoara - Almaşu de
110
Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74) - faza SF
111 Expertiza tehnica pod pe DJ106E: lim. jud.Sibiu-Dobra-Sugag

29.64
22.79
30.00
30.00

70.00

40.00
50.00
20.00

112

Expertiza tehnica pod pe DJ141C: DN 14 B (Lunca) - Cenade - Capu
Dealului - limită jud. Sibiu

15.00

113

Expertiza tehnica Consolidarea si asigurarea stabilității versanților pe
drumul județean DJ106E:lim. Jud. Sibiu-Dobra-Sugag

20.00

Expertiza tehnica reabilitare si consolidare drum județean DJ 107: Alba
Iulia (DN 1) - Teleac - Hapria - Straja - Berghin - Colibi - Secasel 114
Cergau Mare - Veza - Blaj - Sancel - Lunca Tarnavei - Sona - Jidvei Santamarie - Cetatea de Balta - limita jud. Mures
Expertiza tehnică modernizare drum județean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ
115 107 E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14 B)
Expertiza tehnica reabilitare drum județean DJ 705: limită jud.
116
Hunedoara - Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74)
117

Consolidare corp drum județean DJ750:Gârda de Sus(DN75)Ordâncușa-Ghețar - expertiză tehnică

50.00

20.00
30.00
130.00

Proiect "Modernizare drum județean DJ 107I: Aiud(DN1) Aiudul de
Sus-Ramet-Bradesti-Geogel-Macarestu-Barlesti Catuni-Cojocani-Valea
118
Barnii-Barlesti-Mogos-_Valea Alba-Ciuciulesti-Bucium-IzbitaCojeseni-Bucium Sat-DN74(Cerbu) km.0+000 - km.76+540"
119 Proiectare site web

2,650.00
20.00

Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete prezintă
spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 126 din data de 20 aprilie 2018.

Director executiv,
Marian Florin Aitai

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREȘEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba
şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri
proprii pe anul 2018
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna aprilie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al
Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018;
- raportul de specialitate nr. 7911/23 aprilie 2018, al Direcţiei dezvoltare şi bugete din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 34/1 februarie
2018 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba,
bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. b și alin. 3 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
- Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE
Art. I. Se aprobă rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al
Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii pe anul 2018 și în consecință Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 34/1
februarie 2018 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al
Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018, cu modificarile si
completarile ulterioare se rectifică, după cum urmează:
1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 1. Bugetul general al Judeţului Alba, rectificat pe anul 2018, se stabileşte în sumă
de 551.685,97 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei
hotărâri”.
2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 2. (1) Se aprobă bugetul local al Judeţului Alba, rectificat pe anul 2018, în sumă de
356.515,23 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
(2) Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de funcţionare pe anul 2018, se
stabileşte în sumă de 231.676,70 mii lei.
(3) Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2018, se
stabileşte în sumă de 124.838,53 mii lei”.
3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 4. (1) Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii pe anul 2018, rectificat în sumă de 231.036,21 mii lei, în structura
prevăzută în anexa nr. 4 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
(2) Bugetul instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii pe anul 2018 - secţiunea de funcţionare, se stabileşte în sumă de 206.495,06 mii
lei.
(3) Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii pe anul 2018 - secţiunea de dezvoltare, se stabileşte în sumă de 24.541,15 mii
lei„.
4. Alineatele 1 şi 2 ale articolului 11 se modifică și vor avea următorul cuprins:
„Art. 11. (1) Cheltuielile pentru activitatea „Sănătate”, rectificate pe anul 2018, se
stabilesc în sumă de 22.023,45 mii lei.
(2) Repartizarea pe unităţi de sănătate publică este următoarea:
 Spitalul Judeţean de Urgență Alba Iulia
21.017,00 mii lei
 Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud
686,00 mii lei”
5. Alineatul 1 al articolului 21 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 21. (1) Cheltuielile pentru activitatea „Transporturi” rectificate pe anul 2018, se
stabilesc în sumă de 69.273,07 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 16 - parte integrantă a
prezentei hotărâri.
6. Alineatul 1 al articolului 27 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 27. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2018, pentru
Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în sumă de 204.418,26 mii lei, în structura prevăzută în
anexa nr. 22 - parte integrantă a prezentei hotărâri”.
7. Alineatele 1 şi 3 ale articolului 29 se modifică și vor avea următorul cuprins:
„Art. 29. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2018, pentru
Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, în sumă de 6.142,45 mii lei, în structura prevăzută în
anexa nr. 24 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
(3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative al Muzeului Național
al Unirii Alba Iulia, rectificat pe anul 2018, potrivit anexei nr. 24„a” - parte integrantă a
prezentei hotărâri”.
8. Alineatele 1 și 3 ale articolului 30 se modifică și vor avea următorul cuprins:
„Art. 30. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2018, pentru
Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, în sumă de 4.442,77 mii lei, în structura prevăzută în
anexa nr. 25 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
(3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative al Teatrului de Păpuşi
„Prichindel” Alba Iulia, rectificat pe anul 2018, potrivit anexei nr. 25„a” - parte integrantă a
prezentei hotărâri”.
9. Articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 33. Se aprobă Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de
finanțare și a creditelor de angajament, rectificat pe anul 2018, în structura prevăzută în anexa
nr. 28 - parte integrantă a prezentei hotărâri”.
10. După articolul 34 se introduce un nou articol, art. 35 care va avea următorul cuprins:
„Art. 35. Cheltuielile pentru Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice pe anul
2018 se stabilesc în sumă de 685,00 mii lei”.
Art. II. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a ordonatorilor terțiari
de credite, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. III. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației
Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; Ordonatorilor terţiari de
credite în extras; Direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
AVIZAT
PREŞEDINTE,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
ION DUMITREL
Vasile BUMBU
Înregistrat cu nr. 127
Alba Iulia, 23 aprilie 2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a
bugetului local al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018

Autorităţile deliberative pe parcursul exerciţiului bugetar, pot aproba rectificarea
bugetelor locale si a celorlalte bugete urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor
principali de credite.
Având în vedere fundamentările compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului
Judeţean Alba, a ordonatorilor terţiari de credite, prevederile Proiectului de hotărâre privind
aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 15/2017 privind cofinanţarea
reabilitării monumentului istoric „Ansamblul Câmpia Libertăţii Blaj”, prevederile Proiectului
de hotărâre nr. 126/20 aprilie 2018 pentru modificarea şi completarea articolului 2 al Hotărârii
Consiliului Judeţean Alba nr. 32/1 februarie 2018 privind constituirea şi utilizarea excedentului
bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii, în anul 2018, prevederile Ghidului de finanţare în cadrul Programului
Operaţional 2014-2020, Axa prioritară 8.1 Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate,
comunitare şi a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace şi izolate, Operaţiunea A
– Ambulatorii, a finanţării obţinute de Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia pentru proiectul RO
CHER „Proiect complex multidisciplinar pentru monitorizare, conservarea, protecția și
promovarea patrimoniului cultural românesc” la partea de venituri aferentă bugetului
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii se are în
vedere suplimentarea veniturilor proprii şi a subvenţiilor acordate din bugetul local pentru
cheltuieli de capital, iar la partea de cheltuieli aferentă bugetului local al Judeţului Alba şi
bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii
rectificarea este realizată pentru activitatea Sănătate, Consolidarea şi restaurarea monumentelor
istorice, Activitatea „Transporturi”, bugetul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, bugetul
Muzeului National al Unirii Alba Iulia şi bugetul Teatrului de Păpuşi „Prichindel”Alba Iulia.
În temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 127 din 20 aprilie 2018 privind
rectificarea bugetului general al judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba şi a bugetelor
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018.
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢAN
Direcţia Dezvoltare Bugete
Nr.7911/23.04.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a
bugetului local al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018

Rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba şi a
bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe
anul 2018 prezentata in anexele la prezentul proiect de hotărâre este realizată în conformitate cu
dispoziţiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, lege ce stabileşte principiile şi procedurile privind formarea, administrarea şi
utilizarea fondurilor publice locale, a Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018
precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorului principal de credite.
În data de 12 mai 2018 va fi lansată sesiunea de depunere de proiecte în cadrul
Programului Operaţional 2014-2020, Axa prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare și
sociale, Prioritatea de investiții 8.1 Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie
la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea
de sănătate și promovând incluziunea sociala prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale,
culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de
comunități, obiectiv specific 8.1 Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a
celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii.
Potrivit prevederilor ghidului de finanțare beneficiar este Parteneriatul între UAT și unități
sanitare publice cu personalitate juridică proprie care au în componență unul sau mai multe
ambulatorii.
Având în vedere cele menționate, fundamentările compartimentelor de specialitate din
cadrul Consiliului Judeţean Alba, Proiectul de hotărâre nr. 126/20 aprilie 2018 pentru
modificarea şi completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 32/1
februarie 2018 privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul
2018, precum şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului
Judeţean Alba nr. 15/2017 privind cofinanţarea reabilitării monumentului istoric „Ansamblul
Câmpia Libertăţii Blaj”, cu modificările şi completările ulterioare, propunerea de rectificare
efectuată în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare se reflectă la partea de cheltuieli prin suplimentarea
prevederilor bugetare cu suma de 774,20 mii lei şi este realizată în cadrul bugetului pentru
activitatea Sănătate, cap 66.02, pentru Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice,
cap.67.02. De asemenea se impune modificarea repartizării pe trimestre a prevederilor bugetare
pentru Activitatea „Transporturi”, cap 84.02.
Totodată, pe baza notelor de fundamentare ale compartimentelor de specialitate și ale
ordonatorilor terțiari de credite, respectiv nota nr. 8007/24 aprilie 2018 a Serviciului pentru
implementarea Programului Alba – România 100, nota nr. 5994/23 aprilie 2018 a Spitalului
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, nota nr. 1485/24 aprilie 2018 a Muzeului Naţional al Unirii Alba
Iulia și din analiza stadiului fizic și valoric al obiectivelor de investiţii propuse a se finanţa în
anul 2018 din bugetul local se propun modificări în lista de investiţii pe anul 2018.
Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri
proprii pe anul 2018, se rectifică în sensul suplimentarii atât la partea de venituri cât şi la partea
de cheltuieli cu suma de 332,46 mii lei.
Rectificarea vizează în principal suplimentarea:

 veniturilor pentru Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia urmare a finanţării
proiectului „Festivalul International de Teatru Povesti” de către Uniunea Teatrală din Romania
 veniturilor pentru Muzeul Național al Unirii Alba Iulia urmare a finanțării
obținute de la Ministerul Cercetării și Inovării în cadrul PNCDI III Programul P1 Dezvoltarea
sistemului național de CD, Subprogramul 1.2 Performanța instituțională pentru proiectul
ROCHER „Proiect complex multidisciplinar pentru monitorizare, conservarea, protecția și
promovarea patrimoniului cultural românesc” cu suma aferentă anului 2018
 și a subvențiilor alocate din bugetul propriu al județului pentru finanțarea
cheltuielilor de capital pentru Spitalul Judeţean de Urgență Alba Iulia, respectiv pentru realizare
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) pentru obiectivul de investiții
„Relocare, modernizare şi dotare Ambulatoriul integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba
Iulia” în vederea depunerii spre finanțare din fonduri externe nerambursabile prin programul
menționat mai sus.
concomitent cu suplimentarea prevederilor bugetare la partea de cheltuieli şi se reflectă în
bugetele aprobate pe anul 2018 pentru Spitalul Judeţean de Urgență Alba Iulia, Muzeul Naţional
al Unirii Alba Iulia şi Teatrul de Păpuşi „Prichindel”Alba Iulia.
De asemenea pe baza notei de fundamentare nr. 538/18 aprilie 2018 a Teatrului de
Păpuşi „Prichindel”Alba Iulia și a notei nr. 1484/24 aprilie 2018 a Muzeului Naţional al Unirii
Alba Iulia se propun modificări în programele de activități cultural educative pe anul 2018.
Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia dezvoltare şi bugete
prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 127 din 23 aprilie 2018.

Director executiv,
Marian Florin Aitai

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREȘEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la constatarea încetării calității de membru în Autoritatea Teritorială de
Ordine Publică a Județului Alba a domnului consilier județean Florea Ioan
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară, din luna aprilie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive cu privire la constatarea încetării calității de membru în
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Județului Alba a domnului consilier județean Florea
Ioan;
- raportul de specialitate nr. 7880/23 aprilie 2018 al Compartimentului Autoritatea
Teritorială de Ordine Publică, documente clasificate, monitorizare situații de urgență din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
Ţinând cont de prevederile:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 145/25 august 2016 privind nominalizarea
consilierilor județeni care vor face parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a
Județului Alba, cu modificările şi completările ulterioare;
- adresei nr. 5193/28 martie 2018 a Instituției Prefectului – Județul Alba;
- Ordinului Prefectului Județului Alba nr. 162/28 martie 2018 privind încetarea
mandatului de consilier județean al domnului Florea Ioan;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 17 - 19 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei
Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 7, art. 8 și art. 17 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii
teritoriale de ordine publică, aprobat prin H.G. nr. 787/2002;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se constată încetarea calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine
Publică a Județului Alba a domnului consilier județean Florea Ioan, ca urmare a încetării de
drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului consilierului judeţean.
Art. 2. Se declară vacant locul de consilier județean deținut de domnul Florea Ioan în
cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba.
Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Autorității
Teritoriale de Ordine Publică Alba, Inspectoratului Județean de Jandarmi „Avram Iancu” Alba,
Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba, domnului Florea Ioan,
Direcţiei juridică și relații publice, Direcției dezvoltare și bugete, Biroului resurse umane și
Compartimentului Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, documente clasificate, monitorizare
situații de urgență din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

Nr. 128
Alba Iulia, 23 aprilie 2018

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre cu privire la constatarea încetării calității de membru în
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Județului Alba
a domnului consilier județean Florea Ioan

Autoritatea teritorială de ordine publică este organism cu rol consultativ, fără
personalitate juridică, care se constituie şi funcţionează pe lângă fiecare consiliu judeţean şi îşi
desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei Române.
Mandatul membrilor autorităţii teritoriale de ordine publică este valabil până la
următoarele alegeri locale pentru consiliul judeţean, urmând ca după alegerile locale să fie
desemnată o altă componență, pentru o perioadă de 4 ani.
Desemnarea nominală a membrilor autorităţii teritoriale de ordine publică este validată de
consiliul judeţean, conform art. 17 alin. 3 din Legea nr. 218/2002.
Având în vedere faptul că, de la data adoptării Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.
168/29 septembrie 2016 prin care a fost validată desemnarea nominală a membrilor Autorității
Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba, au survenit modificări în ce privește componența
Consiliului Județean Alba, se impune modificarea acestei hotărâri.
Luând în considerare adresa nr. 5193/28 martie 2018 a Instituției Prefectului – Județul
Alba înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 6429/30 martie 2018, precum și
Ordinul Prefectului Județului Alba nr. 162/28 martie 2018 privind încetarea mandatului de
consilier județean al domnului Florea Ioan se impune încetarea calității de membru a
consilierului județean Florea Ioan în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Alba și pe cale de
consecință devine vacant acest loc.
Raportat la prevederile art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare și funcționare a
Consiliului Județean Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 128/28 iulie
2016, inițiez proiectul de hotărâre privind nominalizarea consilierilor județeni care vor face parte
din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Alba, înregistrat cu nr. 128/23 aprilie 2018.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETARUL JUDEȚULUI
Compartimentul Autoritatea Teritorială de Ordine Publică,
documente clasificate, monitorizare situații de urgență
Nr. 7880/23 aprilie 2018
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privire la constatarea încetării calității de membru în
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Județului Alba
a domnului consilier județean Florea Ioan
La nivelul fiecărui judeţ, în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, se organizează şi funcţionează autoritatea teritorială de ordine publică, organism cu
rol consultativ, a cărui activitate se desfăşoară în interesul comunităţii.
Autoritatea teritorială de ordine publică este organism cu rol consultativ, fără
personalitate juridică, care se constituie şi funcţionează pe lângă fiecare consiliu judeţean, şi care
îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea
şi funcţionarea Poliţiei Române şi ale Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii
teritoriale de ordine publică, aprobat prin H.G. nr. 787/2002, în scopul asigurării bunei
desfăşurări şi sporirii eficienței serviciului poliţienesc din unitatea administrativ-teritorială în
care funcţionează.
Componența autorității teritoriale de ordine publică este stabilită prin art. 17 alin. 2 din
Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, astfel: „şeful inspectoratului de poliţie judeţean, un
reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor, subprefect, 6 consilieri desemnaţi de consiliul
judeţean, 3 reprezentanţi ai comunităţii desemnaţi de preşedintele consiliului judeţean, şeful
inspectoratului judeţean de jandarmi, şeful inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean şi
şeful poliţiei locale din municipiul reşedinţă de judeţ”.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 168/29 septembrie 2016 a fost validată
desemnarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba.
Ulterior au fost efectuate mai multe modificări în ceea ce privește componența Autorității
Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba.
Mandatul membrilor autorităţii teritoriale de ordine publică este valabil până la
următoarele alegeri locale pentru Consiliul Județean Alba.
Având în vedere adresa nr. 5193/28 martie 2018 a Instituției Prefectului – Județul Alba
înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 6429/30 martie 2018, precum și
Ordinul Prefectului Județului Alba nr. 162/28 martie 2018 privind încetarea mandatului de
consilier județean al domnului Florea Ioan, se impune încetarea calității de membru a
consilierului județean Florea Ioan din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Județului Alba.
Raportat la cele precizate mai sus, consider a fi oportună și legală inițierea și aprobarea
proiectului de hotărâre nr. 128/23 aprilie 2018 privind modificarea componenței Autorității
Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba, în forma prezentată de inițiatorul proiectului de
hotărâre cu privire la constatarea încetării calității de membru în Autoritatea Teritorială de
Ordine Publică a Județului Alba a domnului consilier județean Florea Ioan.
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean nr. 15/26 ianuarie 2017
privind cofinanţarea reabilitării Monumentului istoric „Ansamblul Câmpia Libertǎții Blaj”,
cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna aprilie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificarii Hotărârii
Consiliului Județean nr. 15/26 ianuarie 2017 privind cofinanţarea reabilitării Monumentului
istoric „Ansamblul Câmpia Libertǎții Blaj”, cu modificările și completările ulterioare;
- raportul de specialitate comun, nr. 7968/23 aprilie 2018 al Serviciului pentru
implementarea Programului Alba - România 100, Direcției dezvoltare şi bugete şi Direcției
juridică şi relaţii publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
- solicitarea nr. 9335/18 aprilie 2018 a Consiliului local al municipiului Blaj, ȋnregistratǎ
la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 7734/19 aprilie 2018
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean nr. 15/26 ianuarie
2017 privind cofinanţarea reabilitării Monumentului istoric „Ansamblul Câmpia Libertǎții
Blaj”, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile:
- art. 14, art. 91 alin. 1 lit. b, art. 91 alin. 1 lit. e, art. 91 alin. 4 lit. d și art. 91 alin. 6 lit.
c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 38 alin. 2, art. 38 alin. 3 și art. 45 alin. 1 lit. e din Legea nr. 422/2001 privind
protejarea monumentelor istorice, republicatǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Anexei nr. 2 „PROGRAM DE GUVERNARE 2017-2020” a Hotărârii Parlamentului
României nr. 1 din 4 ianuarie 2017 pentru acordarea încrederii Guvernului;
- Ordinului nr. 2828 din 24 decembrie 2015 al ministrului culturii
pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2314/2004 privind
aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute,
cu modificările ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. I. Se aprobă modificarea art. 2. al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 15/26
ianuarie 2017 privind aprobarea cofinanțării reabilitării Monumentului istoric „Ansamblul
Câmpia Libertǎții Blaj", cu modificările şi completările ulterioare, urmând a avea următorul
conținut:
(1) Cofinanţarea Județului Alba este în sumă de 3541775 lei din valoarea totală a
proiectului „Amenajare Ansamblul Câmpia Libertății și ȋmprejmuire”, conform anexei - parte
integrantă a prezentei hotărâri.

(2) Cofinanţarea Județului Alba este în sumă de 1143069,14 lei din valoarea totală
a proiectului „Reamenajare zonă verde și realizare sistem de irigații automatizat Câmpia
Libertății Blaj”, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. II. Președintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Serviciul pentru
implementarea Programului Alba - România 100 şi al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art. III. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Municipiului
Blaj, Serviciului pentru implementarea Programului Alba – România, Direcției juridică şi relaţii
publice și Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Alba.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 129
Alba Iulia, 23 aprilie 2018

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

Anexa la Proiectul de hotărâre
a Consiliului Județean Alba nr. 129/23 aprilie 2018

Reabilitare Monumentul istoric „Ansamblul Câmpia Libertǎții Blaj”
Cofinanţarea Județului Alba în sumă de 4.684.844,14 lei, din care:

 Amenajare Ansamblul Câmpia Libertăţii și împrejmuire în valoare de 3541775,00 lei, din
care:
- valoarea lucrării - 3511095,00 lei
- valoare dirigenție șantier construcții - 23000,00 lei
- valoare dirigenție șantier instalații - 7680,00 lei
 Reamenajare zonă verde și realizare sistem de irigații automatizat Câmpia Libertății Blaj
în valoare estimată de 1143069,14 lei, din care:
- valoarea lucrării - 1110522,69 lei
- valoare asistență tehică - consultanță - 26775,00 lei
- valoare dirigenție șantier instalații - 5771,50 lei

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean
nr. 15/26 ianuarie 2017 privind cofinanţarea reabilitării Monumentului istoric „Ansamblul
Câmpia Libertǎții Blaj”, cu modificările și completările ulterioare

Prin adresa Municipiului Blaj nr. 9335/18 aprilie 2018, ȋnregistratǎ la registratura
Consiliului Județean Alba cu nr. 7734/19 aprilie 2018, se solicitǎ o contribuție ȋn valoare de
684844,14 lei pentru finalizarea lucrărilor la „Amenajare Ansamblul Câmpia Libertatii și
imprejmuire” și „Reamenajare zonă verde și realizare sistem de irigații automatizat Câmpia
libertății Blaj”, cu scopul de a reuşi realizarea unui proiect care depǎşeşte interesul local, fiind ȋn
esențǎ un proiect de anvergurǎ naționalǎ care ține de lupta românilor pentru unitate naționalǎ.
Programul de guvernare 2017-2020 acordǎ o atenție sporitǎ aniversǎrii Centenarului atât
pe plan național cât şi internațional prin mǎsuri care sǎ marcheze şi punǎ ȋn valoare acest
eveniment atât de important pentru toți românii.
Prevederile acestui document, ȋn capitolul alocat culturii, specificǎ faptul cǎ „Un punct
central în activitatea Ministerului Culturii îl va constitui pregătirea Centenarului Marii Uniri.
Acest proiect, în mare măsură memorial şi ştiinţific, trebuie corelat, însă, cu un al doilea
proiect, de această dată dedicat direct societăţii şi culturii române vii: o "autostradă" culturală,
care să lege, prin manifestări înrudite, capitalele Marii Uniri (Bucureşti, Alba Iulia, Chişinău,
Cernăuţi). De această autostradă vor fi legate şi alte localităţi româneşti (Timişoara, Lugoj,
Blaj, Arad, Sibiu, Iaşi, Craiova, Constanţa), al căror rol istoric în pregătirea şi desfăşurarea
actului de la 1 Decembrie 1918 este cunoscut” specificând faptul cǎ „Dimensiunile acestui
proiect cultural de celebrare a 100 de ani de la Marea Unire impun o colaborare mai amplă din
partea tuturor instituţiilor publice şi private a căror activitate are tangenţe cu aceste demersuri”
Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicatǎ, cu
modificǎrile şi completǎrile ulterioare, prevede la art. 38 urmǎtoarele:
„(2) Contribuţia financiară a consiliilor judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale,
după caz, poate să acopere integral sau parţial costul lucrărilor de intervenţie asupra
monumentelor istorice care fac parte din grupa B, precum şi, individual sau prin cofinanţare,
costul lucrărilor de protejare a monumentelor istorice care fac parte din grupa A, aflate pe
teritoriul unităţii administrativ-teritoriale respective.
(3) Contribuţia financiară a statului şi a autorităţilor administraţiei publice locale poate fi
asigurată prin cofinanţare, precum şi în parteneriat, inclusiv cu proprietarul sau cu alte persoane
fizice sau juridice.”
„Ansamblul Câmpia Libertății Blaj” se afla în municipiul Blaj, și este identificat în Lista
monumentelor istorice 2015 cod LMI: AB-III-a-B-00408 sub titulatura Ansamblul "Câmpia
Libertăţii - 24 de busturi de personalităţi ale istoriei şi culturii româneşti din secolul XIX".
Prin realizarea acestui proiect se urmăreşte valorizarea monumentului istoric şi crearea
unui spaţiu optim rezolvat din punct de vedere funcţional și estetic, maximizând impactul istoric
al acestui monument.
Cofinanțarea va fi acordatǎ din bugetul local al Judeţului Alba pe anul 2018 pentru
reabilitarea monumentului istoric „Ansamblul Câmpia Libertǎții Blaj” prin realizarea
obiectivelor „Amenajare Ansamblul Câmpia Libertății si ȋmprejmuire” și „Reamenajare zonă
verde și realizare sistem de irigații automatizat Câmpia libertății Blaj”.

Având în vedere prevederile :
- Hotărârii Parlamentului României nr. 1 din 4 ianuarie 2017 pentru acordarea
încrederii Guvernului - Anexa nr. 2 „PROGRAM DE GUVERNARE 2017-2020”;
- Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicatǎ, cu
modificǎrile şi completǎrile ulterioare;
- Legii finantelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicatǎ, cu modificǎrile şi
completǎrile ulterioare, art 91 alin. 1 lit b
În temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
Judeţean Alba, cu modificările şi completările ulterioare, iniţiez prezentul proiect de hotărâre
privind asigurarea cofinanţǎrii acordate din bugetul local al Judeţului Alba pentru anul 2018
pentru reabilitarea Monumentului istoric „Ansamblul Câmpia Libertǎții Blaj” prin realizarea
obiectivelor „Amenajare Ansamblul Câmpia Libertății si ȋmprejmuire” și „Reamenajare zonă
verde și realizare sistem de irigații automatizat Câmpia Libertății Blaj”.

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
Serviciul pentru implementarea
Programului Alba - România 100
Direcția Dezvoltare şi Bugete
Direcția Juridicǎ şi Relații Publice
Nr. 7.968/23.04.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean
nr. 15/26 ianuarie 2017 privind cofinanţarea reabilitării Monumentului istoric „Ansamblul
Câmpia Libertǎții Blaj”, cu modificările și completările ulterioare
Având ȋn vedere:
- Hotărârea nr. 1 din 4 ianuarie 2017 pentru acordarea încrederii Guvernului - Anexa nr. 2
"PROGRAM DE GUVERNARE 2017-2020";
- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicatǎ, cu
modificǎrile şi completǎrile ulterioare;
- Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, republicatǎ, cu modificǎrile şi
completǎrile ulterioare;
- Ordinului nr. 2828 din 24 decembrie 2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul
ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice,
actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare;
- Legea finantelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare
Ziua Naţională a României la 1 Decembrie, aniversatǎ ȋn fiecare an, constituie prilej de
rememorare a jertfei înaintașilor și a luptei pentru constituirea statului naţional român.
Aniversarea Zilei Naţionale este un moment de excepţie în afirmarea identităţii și
tradiţiilor naţionale
Marea Unire reprezintă apogeul unei istorii milenare, prin intrarea României în concertul
marilor națiuni europene moderne, Centenarul acestui eveniment trebuind să aducă o
conștientizare a eforturilor, sacrificiilor și talentului pus la temelia construcției naționale de către
cetățeni români de toate etniile, care au ilustrat cultura și spiritualitatea națională.
Adunarea Naționalǎ de la Blaj de la 1848 în cadrul căreia românii ardeleni au adoptat
programul Revoluţiei române din Transilvania, „Petiţiunea Naţională” a materializat hotărârea
poporului exprimată elocvent prin dezideratul „Noi vrem să ne unim cu Ţara!” şi demonstrează
cu pregnanţă rolul determinant al poporului în lupta pentru înfăptuirea unităţii naţionale. Acest
eveniment reprezintǎ un moment de importanțǎ maximǎ ȋn istoria românilor.
Dimensiunile proiectului de celebrare a 100 de ani de la Marea Unire şi a sǎrbǎtoririi a
170 de ani de la Adunarea Naționalǎ de la 1848 de pe Câmpia Libertǎtii Blaj, în perioada 20162022, impun, la nivelul Județului Alba, o colaborare largǎ şi susținutǎ din partea tuturor
instituțiilor publice și private a căror activitate are tangențe cu aceste demersuri, cu scopul de a
omagia trecutul şi a privi cu incredere spre viitor.
"Ansamblul Câmpia Libertății Blaj" se afla în municipiului Blaj, str. Câmpul Libertății,
județul Alba, în intravilanul localităţii, în suprafațǎ de 55.070 mp, conform extras CF. nr. 3698
Blaj, nr.top. 75172, din care se amenajează suprafațǎ de 50.400 mp.
Este identificat în Lista monumentelor istorice 2015 cod LMI: AB-III-a-B-00408 sub
titulatura Ansamblul "Câmpia Libertăţii - 24 de busturi de personalităţi ale istoriei şi culturii
româneşti din secolul XIX".
Câmpia Libertǎtii este situată în lunca Târnavei Mari, în spatele catedralei și a școlilor,
având o ȋnsemnǎtate aparte datorită Marii Adunări Naționale de la 3/15 mai 1848.
Se doreşte reamenajarea Câmpiei Libertății prin sistematizarea terenului, realizarea unor
alei carosabile și pietonale, amplasarea mobilierului urban (bănci, corpuri de iluminat, cosuri de
gunoi, cişmele și o fântâna arteziana), refacerea împrejmuirii și reamplasarea catargului.
Lucrǎrile principale propus a fi realizate prin proiect sunt: amenajare alei carosabile,
amenajare alei pietonale, amplasare mobilier urban constând din corpuri de iluminat stradal,
iluminarea ansamblului monumental Gloria, bǎnci, catarg repoziționat, cişmele, coşuri de gunoi,

fântânǎ artezianǎ, ȋmprejmuirea incintei prin reamenajarea gardului existent, refacerea porților de
acces şi completarea ȋmprejmuirii unde este cazul, echiparea Câmpiei Libertǎtii cu utilitǎțile
necesare (apǎ, canal, energie electricǎ).
În continuarea proiectului "Amenajare Ansamblul Câmpia Libertății si ȋmprejmuire", prin
includerea lucrărilor de "Reamenajare zonă verde și realizare sistem de irigații automatizat
Câmpia libertății Blaj", se dorește reabilitarea completă a Cămpiei Libertății Blaj - proiect ce
depǎşeşte interesul local, fiind un proiect de interes național ce ține de istoria luptei românilor
pentru unitate naționalǎ.
Prin realizarea acestui proiect se urmăreşte valorizarea monumentului istoric şi crearea
unui spaţiu optim rezolvat din punct de vedere functional și estetic, realizând creșterea gradului
de impact istoric, social și mărirea confortului urban.
Prin adresa Municipiului Blaj nr. 9.335/18 aprilie 2018, ȋnregistratǎ la registratura
Consiliului Județean Alba cu nr. 7.734/19 aprilie 2018, se solicitǎ o contribuție ȋn valoare de
684.844,14 lei pentru finalizarea lucrărilor la obiectivele "Amenajare Ansamblul Câmpia
Libertății și împrejmuire" și "Reamenajare zonă verde și realizare sistem de irigații automatizat
Câmpia libertății Blaj".
Prevederile Programul de guvernare 2017-2020 acordǎ o atenție sporitǎ aniversǎrii
Centenarului atât pe plan național cât şi internațional prin mǎsuri care sǎ marcheze şi punǎ ȋn
valoare acest eveniment atât de important pentru toți românii.
Prevederile acestui document, ȋn capitolul alocat culturii, specificǎ faptul cǎ "Un punct
central în activitatea Ministerului Culturii îl va constitui pregătirea Centenarului Marii Uniri.
Acest proiect, în mare măsură memorial şi ştiinţific, trebuie corelat, însă, cu un al doilea
proiect, de această dată dedicat direct societăţii şi culturii române vii: o "autostradă" culturală,
care să lege, prin manifestări înrudite, capitalele Marii Uniri (Bucureşti, Alba Iulia, Chişinău,
Cernăuţi). De această autostradă vor fi legate şi alte localităţi româneşti (Timişoara, Lugoj,
Blaj, Arad, Sibiu, Iaşi, Craiova, Constanţa), al căror rol istoric în pregătirea şi desfăşurarea
actului de la 1 Decembrie 1918 este cunoscut".
De asemenea se menționeazǎ faptul cǎ "Dimensiunile acestui proiect cultural de
celebrare a 100 de ani de la Marea Unire impun o colaborare mai amplă din partea tuturor
instituţiilor publice şi private a căror activitate are tangenţe cu aceste demersuri"
Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicatǎ, cu
modificǎrile şi completǎrile ulterioare, prevede la art. 38 urmǎtoarele:
(2) Contribuţia financiară a consiliilor judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale,
după caz, poate să acopere integral sau parţial costul lucrărilor de intervenţie asupra
monumentelor istorice care fac parte din grupa B, precum şi, individual sau prin cofinanţare,
costul lucrărilor de protejare a monumentelor istorice care fac parte din grupa A, aflate pe
teritoriul unităţii administrativ-teritoriale respective.
(3) Contribuţia financiară a statului şi a autorităţilor administraţiei publice locale poate
fi asigurată prin cofinanţare, precum şi în parteneriat, inclusiv cu proprietarul sau cu alte
persoane fizice sau juridice.
De asemenea la art. 45, alin (1), se reglementeazǎ atribuţiile autorităţilor administraţiei
publice locale, specificând faptul cǎ ȋn vederea protejării monumentelor istorice şi a respectării
prevederilor legale în acest domeniu, autorităţile administraţiei publice locale " participă la
finanţarea lucrărilor de protejare a monumentelor istorice, prevăzând distinct sumele necesare
în acest scop în bugetele pe care le administrează"
Având în vedere cele arǎtate mai sus, vă propunem spre aprobare asigurarea cofinanţǎrii
acordate din bugetul local al Judeţului Alba pentru anul 2018 pentru reabilitarea Monumentului
istoric "Ansamblul Câmpia Libertǎții Blaj" prin realizarea obiectivelor "Amenajare Ansamblul
Câmpia Libertății si ȋmprejmuire" și "Reamenajare zonă verde și realizare sistem de irigații
automatizat Câmpia libertății Blaj".

Director executiv,
Aitai Marian Florin

Director executiv,
Negruț Liliana

Întocmit
Sef serviciu,
Fǎgǎdar Cornelia

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea instituirii de restricții temporare parțiale de circulație pe
drumurile județene DJ 107A, DJ 107C şi DJ705B

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna aprilie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea instituirii de restricții
temporare parțiale de circulație pe drumurile județene DJ 107A, DJ 107C si DJ 705B;
- raportul de specialitate nr. 8140/25 aprilie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
- solicitarea nr. 7688/VII/F/8/19 aprilie 2018 a Consiliului Județean Alba adresată
Inspectoratului de Poliție al Județului Alba - Serviciul Poliției Rutiere Alba;
- avizul nr. 24647/89 din 25 aprilie 2018 al Inspectoratului de Poliție Județean Alba Serviciul Poliției Rutiere Alba, înregistrat la registratura Consiliului Județean Alba cu nr.
8133/25 aprilie 2018;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. d, art. 91 alin. 1 lit. f și art. 91 alin. 5 lit. a pct. 12 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Alba, precum și al
municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Alba, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006 cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 97 și art. 115 – (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice
locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă instituirea de restricții temporare parțiale de circulație pentru vehiculele
cu masa totală mai mare de 30 to, începând cu data de 1 mai 2018, pentru o perioadă de 2 ani, pe
unele sectoare ale:
 drumului județean DJ 107A: Alba Iulia - Părău lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcseu - limită judeţul Hunedoara
 drumului județean DJ 107C: DJ 107 (Teleac) - Drîmbar - Șeușa - Ciugud - Dumbrava Oarda - Vințu de Jos - DN7
 drumului județean DJ 705B: DN 7 (Tărtăria) - Sibişeni (DJ 704 A) - Vinţu de Jos (DN
7) - Vurpăr (DJ 107 A,
prevăzute în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. La data adoptării prezentei hotărâri, alte dispoziții contrare cuprinse în alte
hotărâri ale Consiliului Județean Alba, își încetează aplicabilitatea.

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art. 4. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Ministerului
Transporturilor, Inspectoratului Județean de Poliție Alba - Serviciul Rutier, Consiliului local şi
primarului municipiului Alba Iulia, Consiliului local şi primarului comunei Blandiana,
Consiliului local şi primarului comunei Ceru Băcăinţi, Consiliului local şi primarului comunei
Ciugud, Consiliului local şi primarului comunei Şibot, Consiliului local şi primarului comunei
Vințu de Jos, Direcţiei juridică şi relaţii publice şi Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba,

VICEPREŞEDINTE,
Dumitru FULEA

Înregistrat cu nr. 131
Alba Iulia, 25 aprilie 2018

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 131/25 aprilie 2018

SECTOARELE DE DRUM JUDEȚEAN ASUPRA CĂRUIA
SE INSTITUIE RESTRICȚIE TEMPORARĂ, PARȚIALĂ,
DE CIRCULAȚIE

Perioada de aplicare a restricțiilor: 2 ani, respectiv 1 mai 2018 - 30 aprilie 2020
Semnalizare: la capetele sectoarelor de drum restricționat se vor instala: indicatoare
rutiere de formă rotundă indicativ C18 cu semnificația Accesul interzis vehiculelor având masa
mai mare de 30 to;
Informarea privind restricțiile impuse: vor fi aduse la cunoștință prin publicarea pe siteul www.cjalba.ro al Consiliului Județean Alba, și vor fi comunicate Inspectoratului de Poliție
Județean Alba - Serviciul Poliției Rutiere Alba și Ministerului Transporturilor;
Sectoarele de drum pe care se vor impune restricții:
1. DJ 107A: Alba Iulia - Părău lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii - Dealu Ferului Mereteu - Blandiana - Sărăcseu - limita judeţul Hunedoara, pe sectorul de drum cuprins între
limita intravilan municipiul Alba Iulia - Părău lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii - Dealu
Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcseu - limita judeţul Hunedoara.
2. DJ 107C: DJ 107 (Teleac) - Drîmbar - Şeuşa - Ciugud - Dumbrava - Oarda Vinţu de Jos – DN7, pe sectorul de drum cuprins între intrarea în localitatea Vințu de Jos
dinspre DN1 – intersecție cu DN 7 (pasaj CF).
3. DJ 705B: DN 7 (Tărtăria) - Sibişeni (DJ 704 A) - Vinţu de Jos (DN 7) - Vurpăr
(DJ 107 A), pe sectorul de drum cuprins între intersecție cu DJ 107C - Vurpăr (intersecție cu DJ
107 A).
Excepții. Pot circula fără restricții pe sectoarele restricționate următoarele categorii de
vehicule:
a.) cele destinate intervențiilor la avariile drumurilor, rețelelor tehnico-edilitare care
aparțin administratorilor acestor rețele;
b.) cele destinate tractării autovehiculelor avariate, înzăpezite, abandonate sau staționate
neregulamentar;
c.) cele destinate pregătirii și examinării candidaților care solicită obținerea permisului de
conducere;
d.) cele aparținând Companiei Naționale Poșta Română S.A., precum și ale agenților
economici care fac servicii de expediții și curierat;
e.) cele aparținând societăților de salubrizare;
f.) cele aparținând instituțiilor publice (cele aparținând serviciilor de ambulanță,
protecției civile, poliției, jandarmeriei, poliției de frontieră, Ministerului Apărarii Naționale,
Ministerului Justiției - Direcția Generală a Penitenciarelor, Ministerului Public și unităților
speciale ale S.R.I. şi S.P.P., aflate în misiune, etc);
g.) cele care transportă produse alimentare;
h.) cele care efectuează intervenții Transgaz și Distrigaz, cele care efectuează intervenții
de deszăpezire asupra drumului;
i.) cele care efectueză transport rutier de mărfuri periculoase, în condițiile legii.

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind aprobarea instituirii de restricții temporare parțiale de
circulație pe drumurile județene DJ 107A, DJ 107C şi DJ705B

Conform prevederilor O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, drumurile publice sunt drumuri de utilitate publică și/sau
de interes public destinate circulației rutiere și pietonale, în scopul satisfacerii cerintelor generale
de transport, ale economiei, ale populației și de apărare a țării. Drumurile publice sunt
proprietate publică și sunt întreținute din fonduri publice, precum și din alte surse legal
constituite.
Consiliul Judeţean Alba este administratorul drumurilor județene din Județul Alba.
Adminstrarea drumurilor publice are ca obiect proiectarea, construirea, modernizarea,
reabilitarea, repararea, întreținerea și exploatarea drumurilor.
Prin Hotararea Consiliului Judetean Alba cu nr. 140/2014 au fost impuse restricții
temporare parțiale de circulație pentru vehiculele cu masa totală mai mare de 7,5 to pe unele
sectoare de drumuri județene, printre care DJ 107C și DJ 107A, excepție făcând riveranii.
Deoarece pe drumul județean DJ 107A: Alba Iulia - Părău lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu
Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcseu - limita judeţul Hunedoara, pe tronsonul
de drum județean DJ 705B: intersecție cu DJ 107C - Vurpăr (DJ 107 A) și pe tronsonul de drum
județean DJ 107C: între intrarea în localitatea Vințu de Jos dinspre DN1 – intersecție cu DN 7
(pasaj CF), traficul greu, intens, cu produse de balastieră din zonă, efectuat de societăți
comerciale considerate riverani, afectează locuințele apropiate de zona de siguranță a drumurilor
(acestea fiind puse în pericol de a se degrada chiar și în situația unui trafic cu tonaj corespunzător
din punct de vedere legal al maselor maxime admise și a dimensiunilor de gabarit) și
infrastructura rutieră (infrastructură care nu a fost proiectată la gabaritul și frecvența traficului
actual, poduri și podețe cu starea tehnică necorespunzătoare), în calitate de administrator al
drumurilor respective Consiliul Județean Alba nu poate asigura desfășurarea unui trafic în
condiții de siguranță, consider necesară instituirea de restricții temporare parțiale de circulație
pentru vehiculele cu masa totală mai mare de 30 to, inclusiv pentru riverani.
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. 131 din 25 aprilie 2018.

VICEPREŞEDINTE,
Dumitru FULEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 8140/ 25.04.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea instituirii de restricții temporare parțiale de
circulație pe drumurile județene DJ 107A, DJ 107C şi DJ705B

Conform art. 91 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare Consiliul Judeţean asigură potrivit competenţelor sale şi în
condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind
inclusiv infrastructura alcătuită din podurile şi drumurile publice.
Potrivit art. 3 lit. a) din Ordonanța de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, drumurile publice sunt drumuri de utilitate
publică și/sau de interes public destinate circulației rutiere și pietonale, în scopul satisfacerii
cerințelor generale de transport, ale economiei, ale populației și de apărare a țării. Drumurile
publice sunt proprietate publică și sunt întreținute din fonduri publice, precum și din alte surse
legal constituite. Art. 22 precizează faptul că administrarea drumurilor județene se asigură de
către consiliile județene. Fac excepție sectoarele de drumuri județene, situate în intravilanul
localităților urbane, inclusiv lucrările de artă, amenajările și accesoriile aferente, care sunt în
administrarea consiliilor locale respective.
Conform Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a
judeţului şi cuprind drumurile judeţene, care asigură legătura între:
a) reşedinţele de judeţ cu municipiile, cu oraşele, cu reşedinţele de comună, cu staţiunile
balneoclimaterice şi turistice, cu porturile şi aeroporturile, cu obiectivele importante
legate de apărarea ţării şi cu obiectivele istorice importante;
b) oraşe şi municipii, precum şi între acestea şi reşedinţele de comună;
c) reşedinţe de comună.
De asemenea conform Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului
Alba, drumurile județene DJ 107A: Alba Iulia - Parau lui Mihai - Vurpăr - Câmpu Goblii - Dealu
Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcseu - limită jud. Hunedoara, DJ 107C: DJ 107 (Teleac) Drâmbar – Șeușa - Ciugud - Dumbrava - Oarda – Vințu de Jos – DN7 și DJ 705B: DN 7
(Tărtăria) - Sibişeni (DJ 704 A) - Vinţu de Jos (DN 7) - Vurpăr (DJ 107 A) sunt cuprinse în
domeniul public al județului Alba.
Traficul intens constatat în urma numeroaselor sesizări precum și a deplasărilor în teren,
pe drumurile județene DJ 107A, DJ 107C si DJ 705B și anume sectorul de pe drumul județean
DJ 107A: limită intravilan municipiul Alba Iulia - Parau lui Mihai - Vurpăr - Câmpu Goblii Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcseu - limită jud. Hunedoara, sectorul de pe drumul
județean DJ 705B: intersecție cu DJ 107C - Vurpăr (DJ 107 A) și sectorul de pe drumul județean
DJ 107C: între intrarea în localitatea Vințu de Jos dinspre DN1 – intersecție cu DN 7 (pasaj CF),
trafic datorat transportului cu produse de balastieră de către unii transportatori, care circulă cu
vehicule ce depășesc masele totale maxime admise în circulație, pune în pericol capacitatea
portantă a drumurilor respective, cât și a podurilor și podețelor de pe aceste drumuri. Desemenea
vehiculele de tonaj care utilizează aceste drumuri, în special pentru transportul produselor de
balastieră, duc la producerea de vibrații, vibrații care în localități se transmit imobilelor
amplasate în zona drumului județean.
Conform art. 44 alin. (2), din Ordonanța de Guvern nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, “Pentru protecţia unor
sectoare de drumuri, administratorul acestora poate institui restricţii de circulaţie, semnalizate
corespunzător, privind categoriile de transport, viteză, perioadele şi intervalele orare, masele
şi/sau dimensiunile maxime admise ale vehiculelor ce pot utiliza sectorul respectiv ....”. Astfel,

pentru protecția sectorelor drumurilor județene menționate, propunem instituirea de restricții
temporare parțiale de circulație pentru vehiculele cu masa totală mai mare de 30 to, inclusiv
pentru riverani, restricții ce vor fi semnalizate corespunzător. Propunerea s-a înaintat și
Serviciului Poliției Rutiere Alba prin adresa cu nr. 7688/VII/F/8/19.04.2018. Ca răspuns la
propunerea înaintată de Consiliul Județean Alba s-a emis avizul nr. 24647/89 din 25.04.2018 al
Inspectoratului de Poliție Județean Alba - Serviciul Poliției Rutiere Alba, înregistrat la Consiliul
Județean Alba sub nr. 8133 din 25.04.2018.
Sectoarele de drum județean pentru care sunt propuse restricțiile temporare parțiale de
circulație, tipul autovehiculelor și utilajelor cu masa totală maximă mai mare de 30 to, care pot
circula fără restricții pe sectoarele respective, perioada pentru care propunem restricțiile, modul
de informare și semnalizare sunt cuprinse în anexa - parte integrantă a proiectului de hotarare.
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 patrimoniului judeţului, propunem adoptarea proiectului de hotărâre în forma
inițiată.

Director executiv,
ing. Ioan BODEA

Şef serviciu,
ing. Floare PERŢA

Întocmit: Aurelian Cosmin OLTEAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREȘEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea la nivelul Județului Alba a listei produselor
ce vor fi distribuite, în cadrul Programului pentru școli al României, precum și
stabilirea măsurilor educative aferente, pentru anii școlari 2018-2019 și 2019-2020

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna aprilie 2018;
Luând în dezbatere :
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea la nivelul Județului
Alba a listei produselor ce vor fi distribuite, în cadrul Programului pentru școli al României,
precum și stabilirea măsurilor educative aferente, pentru anii școlari 2018-2019 și 2019-2020;
- raportul de specialitate nr. 8094/24 aprilie 2018 al Direcției dezvoltare și bugete din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
Luând în considerare prevederile
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. f, art. 91 alin. 2 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- O.G. nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al
Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare,;
- art. 4, art. 18 alin. 3 lit. a din H.G. nr. 640/2007 pentru aprobarea Programului pentru
școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea
acestuia în anul școlar 2017-2018.
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. În vederea implementării Programului pentru școli al României în perioada 20172023 produsele care vor fi achiziționate în vederea distribuirii în anii școlari 2018-2019,
respectiv 2019-2020 sunt: lapte UHT, corn alternativ cu biscuiți uscați și mere.
Art. 2. Se aprobă opţiunea pentru următoarele măsuri educative, care vor însoți distribuția
fructelor și a laptelui în cursul anilor școlari 2018-2019 și 2019-2020:
 organizarea de vizite la ferme pomicole/legumicole sau la ferme de producere a
laptelui, cu degustare de produse, la stațiuni de cercetare pomicolă, legumicolă, expoziții, târguri
sau alte evenimente sau activități similare;
 organizarea de concursuri tematice legate de consumul de fructe şi legume, lapte şi
produse lactate, inclusiv degustarea de fructe şi/sau legume proaspete şi/sau produse lactate, cu
acordarea de premii, organizarea de activităţi de grădinărit la nivelul şcolii;
 organizarea de zile tematice dedicate consumului de fructe şi legume şi de lapte şi
produse lactate; întâlniri cu specialiști în nutriție în vederea formării unor deprinderi alimentare
sănătoase în rândul elevilor;
 organizarea de alte activităţi extracurriculare şi extraşcolare sau abordarea de teme
specifice în cadrul curriculumului naţional, inclusiv curriculumului la decizia şcolii, respectiv în
cadrul disciplinei opţionale Educaţie pentru sănătate;
Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcției dezvoltare și
bugete:

 colaborează şi solicită sprijinul și asistența Inspectoratului Școlar Județean Alba,
Direcției de Sănătate Publică Alba și Direcției pentru Agricultură a Județului Alba, după caz,
conform dispozițiilor legale, pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor educative prevăzute la art.
2 al prezentei hotărâri;
 urmăreşte modul de punere în aplicare a măsurilor educative care însoţesc distribuţia
de fructe şi legume şi respectiv distribuţia de lapte şi produse lactate;
 elaborează documentaţiile de atribuire şi documentele-suport ale acestora, organizează
procedurile de achiziţie publică, desemnează câştigătorii, încheie contractele/acordurile-cadru cu
furnizorii sau prestatorii, monitorizează şi controlează distribuţia produselor şi desfăşurarea
măsurilor educative;
informează Comisia pentru punerea în aplicare a Programului pentru şcoli a României
constituită prin ordin al Prefectului judeţului Alba cu privire la câştigătorii desemnaţi în urma
organizării procedurilor de achiziţie publică, în termen de 5 zile lucrătoare de la desemnarea
acestora;
 informează Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, prin centrul judeţean, cu
privire la măsurile educative realizate pentru care nu solicită rambursarea cheltuielilor efectuate;
 transmite toate datele solicitate referitoare la Programul pentru şcoli al României către
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Sănătăţii
şi către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, după caz.
Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Comisiei
județene pentru punerea în aplicare a Programului pentru școli a României, Inspectoratului
Școlar Județean Alba, Direcției de Sănătate Publică Alba, Direcției pentru Agricultură a
Județului Alba, Centrului Judeţean Alba al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,
Direcției juridică și relații publice, Direcției dezvoltare și bugete, Serviciului achiziții publice și
monitorizare contracte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 132
Alba Iulia, 24 aprilie 2018

AVIZAT,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea la nivelul Județului Alba a listei produselor
ce vor fi distribuite, în cadrul Programului pentru școli al României, precum și
stabilirea măsurilor educative aferente, pentru anii școlari 2018-2019 și 2019-2020
Conform prevederilor O.G. nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la
Programul pentru școli al Uniunii Europene, autoritățile competente naționale pentru aplicarea
Programului pentru școli al României sunt Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
Ministerul Educației Naționale și Ministerul Sănătății, iar la nivel local sunt consiile județene,
care își asumă organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția
produselor aferente programului. Potrivit legislației menționate, consiilile județene sunt obligate
să colaboreze și să își distribuie unele responsabilități şi înainte de demararea programului.
H.G. nr. 640/2017 creează cadrul legal pentru aprobarea Programului pentru școli al
României în perioada 2017-2023 în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în
aplicare (UE) 2017/39 al Comisiei privind normele de aplicare a Regulamentului (UE) nr.
1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte ajutoarele din partea
Uniunii pentru furnizarea de fructe şi legume, de banane şi de lapte în instituţiile de învăţământ
şi ale Regulamentului delegat (UE) 2017/40 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE)
nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte ajutoarele din
partea Uniunii pentru furnizarea de fructe şi legume, de banane şi de lapte în instituţiile de
învăţământ şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei, care
cuprinde şi distribuţia de produse de panificaţie.
În conformitate cu prevederile art. 18 alin. 3 lit. a al H.G nr. 640/2017, Consiliul
Județean decide anual asupra listei produselor ce vor fi distribuite în anul școlar următor, precum
și a măsurilor educative care vor fi implementate, după ce acestea sunt prezentate și avizate, în
prealabil, de către Comisia pentru punerea în aplicare a Programului pentru școli al României,
prin consultarea acesteia.
În contextul celor de mai sus, Consiliul Județean Alba, a supus avizării Comisiei pentru
punerea în aplicare a Programului pentru școli al României, lista produselor și a măsurilor
educative pentru anul școlar 2018-2019 și 2019-2020.
Conform Anexei la Procesul verbal al ședinței din data de 30 martie 2018 a Comisiei
Județene Alba pentru punerea în aplicare a Programului pentru școli a României în perioada
2017-2023, constituită prin Ordinul Prefectului Județului Alba nr. 446/5 octombrie 2017, s-a
supus la vot lista produselor ce se vor distribui în anul școlar 2018-2019, respectiv 2019-2020,
precum și a măsurilor educative aferente.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, text potrivit
căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului
judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, și ale art. 41 alin. 1 din
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul
la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui,
vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 132 din 24 aprilie 2018.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia Dezvoltare şi Bugete
Nr. 8094/24 aprilie 2018
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea la nivelul Județului Alba a listei produselor
ce vor fi distribuite, în cadrul Programului pentru școli al României, precum și
stabilirea măsurilor educative aferente, pentru anii școlari 2018-2019 și 2019-2020
Conform prevederilor O.G. nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la
Programul pentru școli al Uniunii Europene, autoritățile competente pentru aplicarea
Programului pentru școli al României la nivel local sunt Consiile județene, care își asumă
organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția produselor
aferente programului.
H.G. nr. 640/2017 creează cadrul legal pentru aprobarea Programului pentru școli al
României în perioada 2017-2023 în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în
aplicare (UE) 2017/39 al Comisiei privind normele de aplicare a Regulamentului (UE) nr.
1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte ajutoarele din partea
Uniunii pentru furnizarea de fructe şi legume, de banane şi de lapte în instituţiile de învăţământ
şi ale Regulamentului delegat (UE) 2017/40 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE)
nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte ajutoarele din
partea Uniunii pentru furnizarea de fructe şi legume, de banane şi de lapte în instituţiile de
învăţământ şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei, care
cuprinde şi distribuţia de produse de panificaţie.
Programul pentru şcoli al României prevede realizarea cumulată a următoarelor măsuri:
a) acordarea gratuită pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat
autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial
de stat şi particular de fructe şi legume proaspete, lapte şi produse lactate şi de produse de
panificaţie în limita unei valori zilnice/preşcolar/elev. Limita valorică zilnică cuprinde preţul
integral de achiziţie a produselor, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cheltuielile de transport,
distribuţie şi depozitare a acestora, după caz;
b) finanţarea măsurilor educative care însoţesc distribuţia fructelor, legumelor, laptelui şi
produselor
Consiliul Județean decide asupra listei produselor ce vor fi distribuite în anul școlar
următor, precum și a măsurilor educative care vor fi implementate, după ce acestea sunt
prezentate și avizate, în prealabil, de către Comisia pentru punerea în aplicare a Programului
pentru școli al României, prin consultarea acesteia. Prin Ordinul Prefectului Județului Alba
nr.446 s-a constituit Comisia pentru punerea în aplicare a Programului pentru școli al României,
în conformitate cu prevederile art. 18 din H.G. nr. 640/2017.
În data de 30 martie 2018 s-a întrunit Comisia pentru punerea în aplicare a Programului
pentru școli al României și s-a propus lista produselor ce se vor distribui în anul școlar 20182019 respectiv 2019-2020 (lapte UHT, corn alternativ cu biscuiți uscați, mere) precum și
opțiunea pentru măsurile educative, care vor însoți distribuția fructelor și a laptelui în cursul
anilor școlari 2018-2019 și 2019-2020.
Potrivit prevederilor legale Consiliul Județean optează în funcție de buget pentru măsurile
care însoţesc distribuţia merelor şi a laptelui, pe care le va implementa.
În funcție de specificul măsurilor educative ce urmează a se implementa Consiliul
Județean Alba va beneficia de sprijinul și asistența Inspectoratului Școlar Județean Alba,
Direcției de Sănătate Publică Alba și Direcției pentru Agricultură a Județului Alba, după caz,
conform prevederilor legale în vigoare.
Având în vedere aspectele de mai sus, prezentăm spre aprobare proiectul de hotărâre nr.
132 din 24 aprilie 2018 cu privire aprobarea la nivelul Județului Alba a listei produselor ce se vor
distribui, în cadrul Programului pentru școli al României, precum și stabilirea măsurilor
educative aferente, pentru anii școlari 2018-2019 și 2019-2020.
DIRECTOR EXECUTIV adj.,
Elena OPRUȚA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind validarea mandatului de consilier judeţean atribuit
domnului Dumitru Bogdan-Mihai, declarat supleant pe lista Partidului Social Democrat
la alegerile locale din data de 5 iunie 2016
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna aprilie 2018;
Luând în dezbatere :
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier
judeţean atribuit domnului Dumitru Bogdan-Mihai, declarat supleant pe lista Partidului Social
Democrat la alegerile locale din data de 5 iunie 2016;
- solicitarea nr. 25/18 aprilie 2018 a Partidului Social Democrat – Organizația județeană
Alba privind validarea în funcția de consilier județean a domnului Dumitru Bogdan-Mihai
declarat supleant pe lista de consilieri județeni ai Partidului Social Democrat la alegerile locale
din data de 5 iunie 2016, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 7746/19
aprilie 2018;
- opţiunea doamnei Isarie Julieta - supleant pe lista de consilieri județeni ai Partidului
Social Democrat - Organizația județeană Alba la alegerile locale din data de 5 iunie 2016, pentru
funcţia de consilier local al oraşului Cugir;
- raportul de specialitate nr. 8145/25 aprilie 2018;
Luând în considerare:
- adresa nr. 5193/28 martie 2018 a Instituției Prefectului – Județul Alba;
- Ordinul Prefectului Județului Alba nr. 162/28 martie 2018 privind încetarea
mandatului de consilier județean al domnului Florea Ioan;
Având în vedere prevederile:
- art. 9 alin. 2 lit. h1, art. 12 alin. 3, art. 31 alin. 3 și art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 12 alin. 3 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 100 alin. 33 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se validează prin votul deschis al consilierilor județeni mandatul domnului
Dumitru Bogdan-Mihai declarat supleant pe lista de consilieri județeni ai Partidului Social
Democrat – Organizația județeană Alba la alegerile locale din data de 5 iunie 2016.
Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în termen de 5 zile de la
adoptare, sau în cazul absenței de la ședință, de la comunicare.
Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Partidului Social
Democrat – Organizația județeană Alba, domnului Dumitru Bogdan-Mihai, Direcției juridică și
relații publice, Direcției dezvoltare și bugete, Serviciului achiziții și monitorizarea implementării
contractelor și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Alba.
AVIZAT
PREŞEDINTE,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU
Înregistrat cu nr. 133
Alba Iulia, 25 aprilie 2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean atribuit
domnului Dumitru Bogdan-Mihai, declarat supleant pe lista Partidului Social Democrat la
alegerile locale din data de 5 iunie 2016

Consiliul Județean Alba, prin Hotărârea nr. 99/21 iunie 2016 a procedat la validarea, în
ordine alfabetică, prin votul deschis al consilierilor județeni prezenți, a mandatelor unui număr
de 33 consilieri județeni declarați aleși/supleanți cu ocazia alegerilor locale din data de 5 iunie
2016.
Prin adresa nr. 5193/28 martie 2018 Instituția Prefectului – Județul Alba (înregistrată la
registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 6429/30 martie 2018), a fost adus la cunoştinţa
Consiliului Judeţean Alba, Ordinul Prefectului Județului Alba nr. 162/28 martie 2018 privind
încetarea mandatului de consilier județean al domnului Florea Ioan.
Partidul Social Democrat – Organizația județeană Alba a comunicat Consiliului Județean
Alba adresa nr. 25/18 aprilie 2018 prin care a solicitat validarea în funcția de consilier județean a
domnului Dumitru Bogdan-Mihai, declarat supleant pe lista de consilieri județeni ai Partidul
Social Democrat la alegerile locale din data de 5 iunie 2016.
În aceste condiții, considerăm oportun ca, prin hotărâre, Consiliul Județean Alba să
procedeze la validarea în funcția de consilier județean a domnului Dumitru Bogdan-Mihai.
Raportat la prevederile art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare și funcționare a
Consiliului Județean Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 128/28 iulie
2016, inițiez proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean atribuit
domnului Dumitru Bogdan-Mihai, declarat supleant pe lista Partidului Social Democrat la
alegerile locale din data de 5 iunie 2016, înregistrat cu nr. 133/25 aprilie 2018.

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETARUL JUDEŢULUI
Direcţia juridică şi relaţii publice
Nr. 8145/25 aprilie 2018

RAPORT DE SPECIALITATE
cu privire la validarea mandatului de consilier judeţean atribuit domnului
Dumitru Bogdan-Mihai, declarat supleant pe lista Partidului Social Democrat
la alegerile locale din data de 5 iunie 2016

I. Starea de fapt
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa de constituire din data de 21 iunie 2016, în
conformitate cu prevederile art. 89 coroborat cu art. 31 alin. 3-5, ale art. 311 și ale art. 33 din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale art. 6 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu
modificările şi completările ulterioare și ale art. 7 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea
Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările şi
completările ulterioare a procedat la validarea, în ordine alfabetică, prin votul deschis al
consilierilor județeni prezenți, a mandatelor unui număr de 33 consilieri județeni declarați
aleși/supleanți cu ocazia alegerilor locale din data de 5 iunie 2016.
În data de 30 martie 2018, Instituția Prefectului – Județul Alba a adus la cunoştinţa
Consiliului Judeţean Alba, prin adresa nr. 5193/28 aprilie 2018 (înregistrată la registratura
Consiliului Județean Alba cu nr. 6429/30 martie 2018), Ordinul Prefectului Județului Alba nr.
162/28 martie 2018 privind încetarea mandatului de consilier județean al domnului Florea Ioan.
Prin adresa nr. 25/18 aprilie 2018 Partidul Social Democrat – Organizația județeană Alba
a solicitat Consiliului Județean Alba, validarea în funcția de consilier județean a domnului
Dumitru Bogdan-Mihai, declarat supleant pe lista de consilieri județeni ai Partidul Social
Democrat la alegerile locale din data de 5 iunie 2016.
Partidul Social Democrat – Organizația județeană Alba a înregistrat cu nr. 18/10 februarie
2018 opţiunea doamnei Isarie Julieta - supleant pe lista de consilieri județeni ai Partidului Social
Democrat - Organizația județeană Alba la alegerile locale din data de 5 iunie 2016, pentru
funcţia de consilier local al oraşului Cugir.

II. Procedura
În situaţia încetării mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, consiliului
judeţean îi revine sarcina de a valida mandatul supleantului pe locul consilierului județean
devenit vacant.
Pentru buna funcționare a Consiliului Județean Alba se impune validarea mandatului
supleantului pe lista de consilieri județeni ai Partidului Social Democrat la alegerile locale din
data de 5 iunie 2016.
În acest sens va fi sesizată Comisia de validare a mandatelor consilierilor județeni în
vederea analizei și examinării legalității alegerii consilierului județean cu ocazia alegerilor locale
din data de 5 iunie 2016 și întocmirii Procesului verbal privind propunerea de validare a
mandatului de consilier județean pentru domnul Dumitru Bogdan-Mihai.
III. Reglementări legale aplicabile
art. 9 alin. 2 lit. h1 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali cu modificările
și completările ulterioare :
„Calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează de drept, înainte de
expirarea duratei normale a mandatului, în cazul:

h1) pierderii calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor
naţionale pe a carei lista a fost ales .”
art. 12 alin. 3 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali cu modificările și
completările ulterioare :
„În cazul prevăzut la art. 9 alin. 2 lit. h1, în termen de 30 de zile de la data sesizării
partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pe a cărei listă
consilierul local sau consilierul judeţean a fost ales, prefectul constată, prin ordin, încetarea
mandatului consilierului judeţean înainte de expirarea duratei normale a acestuia şi declară
vacant locul consilierului judeţean. ”
art. 31 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
„Comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier şi propune
consiliului local validarea sau invalidarea mandatelor”.
- art. 100 alin. 33 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
„Candidaţii înscrişi în liste, care nu au fost aleşi, sunt declaraţi supleanţi în listele
respective. În caz de vacanţă a mandatelor de consilieri aleşi pe liste de candidaţi, supleanţii vor
ocupa locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt înscrişi în liste dacă, până la data
validării mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidele politice sau organizaţiile
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din partea cărora au candidat supleanţii confirmă în
scris, sub semnătura conducerilor judeţene ale partidelor politice sau ale organizaţiilor cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale, că supleanţii fac parte din partidul politic respectiv sau din
organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale”.
IV. Propuneri
Adoptarea unei hotărâri de către Consiliul Județean Alba prin care să fie validat, prin
votul deschis al consilierilor județeni, mandatul domnului Dumitru Bogdan-Mihai declarat
supleant pe lista de consilieri județeni ai Partidului Social Democrat la alegerile locale din data
de 5 iunie 2016.
Hotărârea adoptată de consiliul județean va fi comunicată: Prefectului Judeţului Alba,
Președintelui Consiliului Județean Alba, Partidului Social Democrat – Organizația județeană
Alba, domnului Dumitru Bogdan-Mihai, Direcției juridică și relații publice, Direcției dezvoltare
și bugete, Serviciului achiziții și monitorizarea implementării contractelor și Biroului resurse
umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.
Prezentul raport de specialitate însoțit de adresa nr. 104/27 noiembrie 2017 a Partidului
Social Democrat – Organizația județeană Alba (înregistrată la registratura Consiliului Județean
Alba cu nr. 22149/29 noiembrie 2017) şi opţiunea doamnei Isarie Julieta înregistrată cu nr.
18/10 februarie 2018 la Partidul Social Democrat – Organizația județeană Alba, vor sta la baza
inițierii proiectului de hotărâre și ulterior, împreună cu procesul verbal care va fi întocmit de
către Comisia de validare la adoptarea hotărârii de către Consiliului Județean Alba.
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

Director executiv
Liliana NEGRUŢ

