
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale,  

a mandatului de consilier judeţean și implicit de vicepreședinte  

al Consiliului Județean Alba, deținute de domnul Cucui Alin Florin 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna aprilie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, 

înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean și implicit de 

vicepreședinte al Consiliului Județean Alba, deținute de domnul Cucui Alin Florin; 

- referatul constatator nr. 7470/16 aprilie 2018  întocmit de secretarul Județului Alba cu 

privire la constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de 

consilier judeţean și implicit de vicepreședinte al Consiliului Județean Alba, deținute de domnul 

Cucui Alin Florin; 

- certificatul de deces seria xxx nr. xxxxx al domnului Cucui Alin Florin (în copie) ; 

Având în vedere prevederile: 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

   - art. 9 alin. 2 lit. i, art. 9 alin. 3, art. 12 și art. 18 alin. 3 din Legea nr. 393/2004 privind 

statutul aleşilor locali cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

 
HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului 

de consilier judeţean și implicit de vicepreședinte al Consiliului Județean Alba, deținute de 

domnul Cucui Alin Florin, ca urmare a decesului acestuia. 

Art. 2. Se declară vacant locul de consilier județean din partea Partidului Național Liberal 

deținut de domnul Cucui Alin Florin. 

Art. 3. Se declară vacantă funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Alba deținută 

de domnul Cucui Alin Florin. 

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, Partidului 

Național Liberal - Filiala Alba, Direcției juridică și relații publice din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                                     AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU        

 

 

 

 

 

Nr. 118 

Alba Iulia,  16 aprilie 2018      



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de  

expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean și implicit de vicepreședinte  

al Consiliului Județean Alba, deținute de domnul Cucui Alin Florin 

 

 

 

Prin Hotărârea nr. 99/21 iunie 2016 Consiliul Județean Alba 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, la poziția 9 fiind validat mandatul domnului consilier județean Cucui Alin Florin. 

În conformitate cu prevederile art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 102/21 

iunie 2016 „Domnul CUCUI ALIN FLORIN este declarat ales în funcția de vicepreședinte al 

Consiliului Județean Alba în urma votului secret al majorității consilierilor județeni în funcție”. 

Potrivit prevederilor art. 9 alin. 2 lit. i din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor 

locali, cu modificările și completările ulterioare, calitatea de consilier judeţean încetează de 

drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în cazul decesului. 

De asemenea, în conformitate cu prevederile  art. 18 alin. 3 din Legea nr. 393/2004 

privind statutul aleşilor locali cu modificările și completările ulterioare „încetarea mandatului 

de consilier, în condiţiile art. 9 alin. 2, are ca efect încetarea de drept, pe aceeaşi dată, şi a 

mandatului de preşedinte sau vicepreşedinte al consiliului judeţean”. 

Potrivit Certificatului de deces seria xxx nr. xxxxxx eliberat de Primăria municipiului 

Alba Iulia, în data de 12 aprilie 2018 a fost înregistrat decesul domnului Cucui Alin Florin (act 

de deces nr. xxx) .  

Încetarea de drept a mandatului de consilier județean se constată de către consiliul 

judeţean, prin hotărâre, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean sau a oricărui consilier 

județean.  

Potrivit prevederilor  art. 12 alin. 1-2 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor 

locali cu modificările și completările ulterioare „cu excepţia cazului prevăzut la art. 9 alin. 2 lit. 

h
1
, în situaţiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, consiliul 

judeţean, adoptă în prima şedinţă ordinară, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, o 

hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză. 

Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de preşedintele 

consiliului judeţean şi de secretarul general al judeţului. Referatul va fi însoţit de actele 

justificative.” 

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 constatarea încetării de drept, înainte de expirarea 

duratei normale, a mandatului de consilier judeţean și implicit de vicepreședinte al Consiliului 

Județean Alba, deținute de domnul Cucui Alin Florin, înregistrat cu nr. 118/16 aprilie 2018. 

 

                    

PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Nr. 7470/16 aprilie 2018   

 

 

 

 

REFERAT CONSTATATOR 

cu privire la constatarea încetării de drept, înainte de  

expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean și implicit de  

vicepreședinte al Consiliului Județean Alba, deținute de domnul Cucui Alin Florin 

 

 

 

 

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. 31
1
 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, la poziția 9 fiind validat 

mandatul domnului consilier județean Cucui Alin Florin. 

În ședința de constituire a Consiliului Județean Alba s-a procedat și la alegerea 

vicepreședinților acestei autorități, în conformitate cu prevederile art. 1 al  Hotărârii Consiliului 

Județean Alba nr. 102/21 iunie 2016 domnul Cucui Alin Florin fiind „declarat ales în funcția de 

vicepreședinte al Consiliului Județean Alba în urma votului secret al majorității consilierilor 

județeni în funcție”. 

În data de 11 aprilie 2018 a survenit decesul domnului Cucui Alin Florin, conform 

datelor rezultate din Certificatul de deces seria xxx nr. xxxxxx eliberat de Primăria municipiului 

Alba Iulia, decesul domnului Cucui Alin Florin fiind înregistrat în actul de deces nr. xxx) .  

 

 II. Procedura 

 În situaţia încetării mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, ca urmare 

a decesului consilierului județean, consiliului judeţean îi revine sarcina de a adopta în prima 

şedinţă ordinară, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, o hotărâre prin care se ia act de 

situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului județean în cauză. 

Pentru a fi adoptată hotărârea de către consiliul județean, legea impune întocmirea unui 

referat constatator semnat de preşedintele consiliului judeţean şi de secretarul judeţului, urmând 

ca referatul constatator să fie însoţit de actele justificative. 

 

III. Reglementări legale aplicabile 

art. 9 alin. 2 lit. a 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 următoarele cazuri: 

  i) deces;” 

art. 9 alin. 3 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali cu modificările și 

completările ulterioare : 

„Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul local, respectiv 

de consiliul judeţean, prin hotărâre, la propunerea primarului ori, după caz, a preşedintelui 

consiliului judeţean sau a oricărui consilier.”  



art. 12 alin. 1 și alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali cu 

modificările și completările ulterioare :  

   alin. 1 „Cu excepţia cazului prevăzut la art. 9 alin. 2 lit. h
1
, în situaţiile de încetare a 

mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, consiliul local sau consiliul judeţean, 

după caz, adoptă în prima şedinţă ordinară, la propunerea primarului, respectiv a preşedintelui 

consiliului judeţean, o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul 

consilierului în cauză.” 

   alin. 2 „Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de 

primar şi de secretarul comunei sau oraşului, respectiv de preşedintele consiliului judeţean şi de 

secretarul general al judeţului. Referatul va fi însoţit de actele justificative.” 

art. 18 alin. 3 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali cu modificările și 

completările ulterioare : 

alin. 3 „Încetarea mandatului de consilier, în condiţiile art. 9 alin. 2, are ca efect 

încetarea de drept, pe aceeaşi dată, şi a mandatului de preşedinte sau vicepreşedinte al consiliului 

judeţean”. 

 

 IV. Propuneri 

 Adoptarea unei hotărâri de către Consiliul Județean Alba prin care: 

1. Se va constata încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de 

consilier judeţean și implicit de vicepreședinte al Consiliului Județean Alba, deținute de domnul 

Cucui Alin Florin. 

2. Va fi declarat vacant locul de consilier județean din partea Partidului Național Liberal 

deținut de domnul Cucui Alin Florin. 

3. Va fi declarată vacantă funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Alba deținută 

de domnul Cucui Alin Florin 

 

Hotărârea adoptată de consiliul județean va fi comunicată: Prefectului Judeţului Alba, 

Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridică și relații publice din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Alba, Partidului Național Liberal - Filiala Alba. 

 

Prezentul referat constatator însoțit de copia certificatului de deces seria xxx nr. xxxxxx 

al domnului Cucui Alin Florin, vor sta la baza inițierii proiectului de hotărâre și ulterior adoptării 

hotărârii de către Consiliului Județean Alba. 

 

 

                              

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU        

 

 

 

 

                                                                                          

 

 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 335/23.11.2017 privind 

stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al Judeţului Alba, în anul 2018 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna aprilie 2018. 

Luând în dezbatere:         

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 335/23 noiembrie 2017 privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate 

bugetului general al Judeţului Alba, în anul 2018; 

- raportul de specialitate nr. 7316/13.04.2018 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Analizând propunerile privind stabilirea de taxe locale și tarife datorate bugetului general 

al Județului Alba pentru anul 2018: 

- adresa nr. 19/8 ianuarie 2018 a Muzeului Național al Unirii Alba Iulia; 

- adresa nr. 44/12 ianuarie 2018 a Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia; 

- adresa nr. 145/11 ianuarie 2018 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud. 

Având în vedere: 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulteriore; 

- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată, co modificările și completărilor ulterioare; 

- Legii nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- O.G. nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi 

desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - H.G. nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru 

care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor 

medicale în cadrul sistemului de asigurări medicale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu 

modificările și completările ulterioare. 

- Ordinul nr. 196/139/2017 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale 

de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a 

Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului - 

cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a 

dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-

2017. 

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 completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 335/23 noiembrie 

2017 privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al Judeţului Alba, în 

anul 2018, după cum urmează: 

 1. Anexa nr. 10 „Taxe și tarife percepute de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, în anul 

2018” se va completa și va avea următorul cuprins:  

                                                                               Anexa nr. 10 a Hotărârii Consiliului Judeţean 

Alba nr. 335 din 23 noiembrie 2017, actualizată 

 



TAXE ŞI TARIFE 

percepute de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia,  în anul 2018 

 

Nr. 

crt. 
SPECIFICAŢIE 

Tarif/Taxă -lei- 

An 2018 

1 Tarif vizitare muzeu:  

1.1 - pentru elevi, studenţi, pensionari                   5 lei 

1.2 - pentru adulţi 10 lei 

1.3 - pentru preşcolari, veterani de război, persoane cu dizabilităţi Gratuit 

2 Tarif expertize bunuri culturale mobile (obiect)  25 - 500 lei  

3 Tarif arheologie - descărcare sarcină arheologică 35 lei/oră 

4 Tarif restaurare – conservare bunuri culturale mobile 25 lei/oră 

5 Tarif documentare și tehnoredactare 20 lei/oră 

6 Tarif pentru produsele aflate la stand (de la terţi) 20 % 

7 Taxă ghidaj expoziţii 35 lei 

8 Taxă ghidaj „Turul Cetăţii Alba Iulia’’ 100 lei/oră 

150 lei/două ore 

9 Taxă filmare în scop publicitar 100 lei/15 minute 

10 Tarif fotocopiere documente din colecţia muzeului 100 lei/pag. A4 

10.1 Instituțiile publice cu obiect de activitate cercetarea-dezvoltare Gratuit 

10.2 Urmașii persoanelor care se regăsesc în documentele solicitate, 

precum și urmașii celor care au donat documentele respective 

Gratuit 

11 Tarif arheologie - lucrări de cercetare arheologică preventivă în 

cadrul proiectelor de infrastructură de transport de interes național 

50 lei/oră 

12 Tarif lucrări auxiliare cercetării arheologice preventive în cadrul 

proiectelor de infrastructură de transport de interes național   

              35 lei/oră 

13 Tarif evaluare potenţial arheologic pentru balastiere, amenajare iaz 

piscicol şi alte lucrări edilitare 

3.000/ha 

14 Tarif vizitare integrat ( muzeu+Museikon)  

14.1 - pentru elevi, studenți, pensionari 7,50 lei 

14.2 - pentru adulți   15 lei 

 

2. Anexa nr. 11 „Tarife percepute de Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, în anul 2018” se 

va completa și va avea următorul cuprins: 

                                                                               Anexa nr. 11 a Hotărârii Consiliului Judeţean 

Alba nr. 335 din 23 noiembrie 2017, actualizată 

TARIFE 

percepute de Teatrul de păpuși „Prichindel” Alba Iulia,  în anul 2018 

 

Nr. 

crt. 
SPECIFICAŢIE 

Tarif –lei/euro 

An 2018 

1 Bilete de intrare la spectacolele pentru copii (bilet/persoană)  5 lei 

2 Bilete de intrare la spectacolele pentru adulți – grupuri peste 30 de 

persoane (bilet/persoană) 
10 lei 

3 Bilete de intrare la spectacolele pentru adulți –pensionari și studenți 

(bilet/persoană) 
15 lei 

4 Bilete de intrare la spectacolele pentru adulți - de complexitate 

medie (bilet/persoană) 
18 lei 

5 Bilete de intrare la spectacolele pentru adulți - de complexitate 

ridicată (bilet/persoană) 
20 lei 

6 Chirie sală/oră 150 lei 

7 Tarife pentru spectacolele desfăşurate în ţară între 300 - 5.000 lei 

8 Tarife pentru spectacolele desfăşurate în străinătate între 250 – 1.500 euro 

9 Bilet de intrare la GALA UNITER ( bilet/persoană) 30 lei 

NOTA: * Tarifele de la punctele 7 și 8 se stabilesc în funcție de negocierea cu 

beneficiarul și sunt aprobate prin Hotărârea Consiliului Administrativ al Teatrului de Păpuși 

Prichindel Alba Iulia. 



 3. Anexa nr. 13 „Tarife pentru serviciile paraclinice percepute de Spitalul de 

Pneumoftiziologie Aiud, în anul 2018” se va completa și va avea următorul cuprins:. 

                                                                               Anexa nr. 13 a Hotărârii Consiliului Judeţean 

Alba nr. 335 din 23 noiembrie 2017, actualizată 

                                                                         TARIFE 

pentru serviciile paraclinice percepute de Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud în anul 2018 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea analizei Tarif  - lei - 

An 2018 

Hematologie 

1 Hemoleucograma completă, hemoglobina, hematocrit, număratoare 

eritrocite, număratoare leucocite, număratoare trombocite, formula 

leucocitară, indici eritrocitari 

14.00 

2 Numărătoare reticulocite 6.00 

3 Examen citologic al frotiului sanguin 19.00 

4 VSH*1 2.65 

5 Timp Quick, activitate de protrombina 10.70 

6 Raport protrombinic (INR) 8.00 

7 Timpul de tromboplastină parțial activat (APTT) 12.00 

8 Hemoglobina glicozilată 25.00 

Biochimie serică  și urinară 

9 Uree serică*1 5.85 

10 Acid uric seric 5.00 

11 Creatinina serică*1 6.00 

12 Calciu seric total*1 5.30 

13 Magneziemie*1 5.30 

14 Sideremie*1 7.00 

15 Glicemie*1 5.70 

16 Colesterol seric total*1 5.70 

17 HDL colesterol 8.00 

18 LDL colesterol 7.00 

19 Trigliceride serice*1 7.00 

20 Proteine totale serice*1 7.00 

21 TGO*1 5.80 

22 TGP*1 5.80 

23 Fosfatază alcalină*1 7.70 

24 Gama GT 8.00 

25 Bilirubina totală*1 5.80 

26 Bilirubina directa*1 5.80 

27 Examen complet de urină (sumar + sediment) 9.30 

28 Dozare glucoză urinară*1 5.30 

29 Dozare proteine urinare*1 5.30 

Microbiologie 

  Examen spută    

30 Antibiogramă BK (INH, RMP, PAS)  100.00 

  Exudat faringian   

31 Cultură*1(inclusiv antibiogramă pentru culturi pozitive) 20.00 

32 Examen fungic exudat faringian - Examen microscopic nativ şi 

colorat, cultură şi identificare fungică 

15.00 

  Analiză urină   

33 Urocultura*1 (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) 20.00 

34 Examen fungic urină*1) Examen microscopic nativ şi colorat, 

cultură şi identificare fungică  

15.00 

  Examen din secreții uretrale, optice, nazale, conjunctivale și puroi 

35 Examen microscopic probă 15.00 

36 Cultură, cultură germeni aerobi (inclusiv antibiograma pentru 15.40 



culturi pozitive) 

37 Antibiograma  15.00 

  Examen lichid puncție   

38 Examen microscopic/frotiu 5.00 

39 Cultura (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) 20.00 

40 Citodiagnostic lichid de puncție  80.00 

  Examen spută BK   

41 Examen microscopic Ziehl - Nielsen  15.00 

42 Cultură pe mediu solid 60.00 

  Examen spută nespecific   

43 Examen microscopic Gram 12.00 

44 Cultură (inclusiv antibiograma) 30.00 

Examinări radiologice, imagistică medicală și explorări funcționale 

45 Ex. radiologic torace şi organe ale toracelui 30.00 

46 EKG*1 10.00 

47 Spirometrie 20.00 

48 Spirograma + test farmacodinamic bronhomotor 25.00 

49 Aerosoli/caz 10.00 

50 Ecografie generală 70.00 

51 Ecografie toracică 50.00 

52 Examen radiologic cranian standard 30.00 

53 Radiografie de membre 35.00 

54.1 - braț 

54.2 - cot 

54.3 - antebraț 

54.4 - pumn 

54.5 - mână 

54.6 - șold 

54.7 - coapsă 

54.8 - genunchi 

54.9 - gambă 

54.10 - gleznă 

54.11 - picior 

54.12 - calcaneu 

55 Examen radiologic centură scapulară 30.00 

56 Examen radiologic coloană vertebrală/segment - o incidență 35.00 

57 Examen radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ 32.00 

58 Examen radiologic articulații sacro-iliace 35.00 

Art. II. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, şi managerilor 

Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia și Spitalului 

de Pneumoftiziologie Aiud, vor duce 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 şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Muzeului 

Național al Unirii Alba Iulia, Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Spitalului de 

Pneumoftiziologie Aiud, Direcţiei juridică şi relaţii publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului 

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

Alba.   

   AVIZAT 

      PREŞEDINTE,                                SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion DUMITREL                           Vasile BUMBU    
 

 

Înregistrat cu nr. 5  

Alba Iulia,   12 ianuarie 2018   



ROMÂNIA  

JUDEŢUL  ALBA 

CONSILIUL  JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

335/23.11.2017 privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al 

Judeţului Alba, în anul 2018 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, impozitele şi taxele locale se aprobă de către 

consiliile locale şi consiliile judeţene, în limitele şi în condiţiile legii.    

Taxele locale şi tarifele datorate bugetului general al Judeţului Alba, în anul 2018, au fost 

aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 335/23 noiembrie 2017. 

În perioada 2015-2017, Județul Alba a implementat, în parteneriat cu Muzeul Național al 

Unirii Alba Iulia, Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia și Muzeul Universității din Bergen, 

Proiectul „Museikon. Un nou muzeu al icoanei rivalizează o clădire monument istoric restaurată 

în Alba Iulia”, proiect finanțat în cadrul programului PA 16/RO 12 „Conservarea și 

revitalizarea patrimoniului cultural și natural”. Prin acest proiect, în principal, a fost reabilitată 

clădirea monument istoric din municipiul Alba Iulia în scopul realizării unui muzeu al icoanei 

precum și restaurarea unui număr mare de icoane din colecția Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba 

Iulia și nu numai. 

Urmare a finalizării proiectului, în cadrul Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, a fost 

înființată Secția Museikon. Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, prin adresa nr. 19/8 ianuarie 

2018, propune completarea tarifelor practicate în anul 2018, conform anexei nr. 10 „Taxe și 

tarife percepute de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, în anul 2018”. 

În anul 2018 se sărbătoresc împlinirea a 100 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 

1918. În acest context, Județul  Alba va fi capitala evenimentelor dedicate acestui moment 

aniversar. Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, ca singură instituție de spectacol din județ, 

dorește ca oferta culturală să fie una de anvergură.  

Cu ocazia acestui eveniment, Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia organizeză, la 

Alba Iulia, cea de-a 26-a ediție a Galei Premiilor UNITER urmată de cel mai important 

eveniment teatral al județului „Festivalul Internațional de Teatru „Povești”.  

Prin adresa nr. 44/12 ianuarie 2018, Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia solicită 

completarea tarifelor practicate în anul 2018, conform anexei nr. 11 „Tarife percepute de Teatrul 

de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, în anul 2018”. 

 De asemenea, pentru finanţarea activităţii actului medical, în conformitate cu prevederile 

legale, precum şi ţinând cont de modul de finanţare al sistemului sanitar aplicat până în prezent, 

pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de desfăşurarea actului medical, Spitalul de 

Pneumoftiziologie Aiud, prin adresa nr. 145/11 ianuarie 2018, solicită completarea tarifelor 

practicate în anul 2018 pentru prestații paraclinice efectuate în laboratorul de explorări 

funcționale, conform anexei nr. 13 „Tarife pentru serviciile paraclinice percepute de Spitalul de 

Pneumoftiziologie Aiud, în anul 2018”. 

În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea 

administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune pe site-ul 

propriu şi să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului.  

 Faţă de cele expuse, iniţiez şi supun aprobării, proiectul de hotărâre privind completarea 

anexei nr. 10, anexei nr. 11 și anexei nr. 13 ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 
335/23.11.2017 privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al Judeţului 

Alba, în anul 2018. 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Nr.  

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

335/23.11.2017 privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al 

Judeţului Alba, în anul 2018 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, impozitele şi taxele locale se aprobă de către 

consiliile locale şi consiliile judeţene, în limitele şi în condiţiile legii. 

În luna septembrie 2017, urmare a finalizării Proiectului „Museikon. Un nou muzeu al 

icoanei rivalizează o clădire monument istoric restaurată în Alba Iulia”, proiect finanțat în 

cadrul programului PA 16/RO 12 „Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și 

natural”, a fost reabilitată o clădire monument și au fost restaurate un număr mare de icoane 

vechi. Prin acest proiect, în cadrul Muzeului Național al Unirii a fost înființată Secția Museikon. 

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, prin adresa nr. 19/8 ianuarie 2018, propune 

introducerea tarifului pentru vizitare integrat ce va permite accesul în cadrul muzeului, cât și în 

clădirea Museikon. 

În acest sens, anexa nr. 10 „Taxe și tarife percepute de Muzeul Național al Unirii Alba 

Iulia, în anul 2018” se va completa cu un nou tarif, respectiv: 

 

Nr.crt 
 

Tarif propus spre aprobare prin Proiectul de hotărâre nr. 5/12.01.2018 
 

-Lei- 

1 Tarif vizitare integrat (muzeu + Museikon)                                                  

1.1 - pentru elevi, studenți, pensionari                                                                        7,50 

1.2 - pentru adulți                                                                                                      15,00 

 

În acest an se împlinesc 100  ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, ocazie cu 

care la nivelul județului vor fi organizate o serie de evenimente culturale. 

Astfel, Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, își propune organizarea celei de-a 26-a 

ediție a Galei Premiilor UNITER.  

În baza acestui nou context cultural, Teatrul de păpuşi „Prichindel”Alba Iulia a solicitat, 

prin adresa nr. 44/12 ianuarie 2018, introducerea, pentru anul 2018, unui nou tarif: „Bilete de 

intrare GALA UNITER” în sumă de 30 lei, conform anexei nr. 11 „Tarife percepute de Teatrul 

de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, în anul 2018”, parte integrantă a acestui proiect de hotărâre. 

 

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, prin adresa nr. 145/11 ianuarie 2018, solicită 

completarea tarifelor practicate în anul 2018, aprobate prin anexa nr. 13 „Tarife pentru serviciile 

paraclinice percepute de Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, în anul 2018” după cum urmează:  

Nr.crt 
 

Tarif propus spre aprobare prin Proiectul de hotărâre nr. 5/12.01.2018 
 

-Lei- 

1. Examen radiologic cranian standard                                                                   30,00  

2. Radiografie de membre                                                                                   35,00 

2.1 - braț                                                                                                                 

2.2 - cot 

2.3 - antebraț                                                                            

2.4 - pumn 

2.5 - mână 

2.6 - șold 

2.7 - coapsă 

2.8 - genunchi 



2.9 - gambă 

2.10 - gleznă 

2.11 - picior 

2.12 - calcaneu 

3. Examen radiologic centură scapulară   30,00 

4. Examen radiologic coloană vertebrală/segment - o incidență   35,00 

5. Examen radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ   32,00 

6. Examen radiologic articulații sacro-iliace   35,00 

 

În completarea celor prezentate facem precizarea că, în conformitate cu prevederile art. 7 

din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, 

Proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

335/23.11.2017 privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al Judeţului 

Alba, în anul 2018, precum şi anexele aferente, a fost afișat la sediul Consiliului Judeţean Alba şi 

pe pagina de internet www.cjalba.ro 

  Faţă de cele prezentate mai sus, Direcţia dezvoltare şi bugete prezintă spre analiză şi 

aprobare proiectul de hotărâre privind completarea anexei nr. 10, anexei nr. 11 și anexei nr. 13 

la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 335/23 noiembrie 2017 privind stabilirea de taxe 

locale şi tarife datorate bugetului general al Judeţului Alba, în anul 2018. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV  

Marian Florin Aitai 

http://www.cjalba.ro/


ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

cu privire la însuşirea documentaţiei cadastrale de actualizare date imobil pentru 

înscrierea construcţiilor privind obiectivul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor 

în Judeţul Alba, Staţie de transfer Deşeuri Blaj, situată în comuna Sîncel, Judeţul Alba”, 

înscris în CF nr. 70573 Sîncel - proprietate a Judeţului Alba ca bun aparţinând domeniului 

public al Judeţului Alba 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna aprilie 2018; 

 Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la însuşirea documentaţiei 

cadastrale de actualizare date imobil pentru înscrierea construcţiilor privind obiectivul „Sistem 

de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba, Staţie de transfer Deşeuri Blaj, situată în 

comuna Sîncel, Judeţul Alba”, înscris în CF nr. 70573 Sîncel - proprietate a Judeţului Alba ca 

bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 6221/29 martie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- documentaţia cadastrală de actualizare date imobil, înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 6118/28 martie 2018. 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c şi art. 119 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

Publicitate Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în 

evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 
 

 

 Art. 1. Se însuşeşte documentaţia cadastrală de actualizare date imobil pentru înscrierea 

construcţiilor privind obiectivul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba, 

Staţie de transfer Deşeuri Blaj, situată în comuna Sîncel, Judeţul Alba”, înscris în CF nr. 70573 

Sîncel - proprietate a Judeţului Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, 

potrivit anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă înscrierea în cartea funciară 70573 a UAT Sîncel, cu drept de 

proprietate în favoarea Judeţului Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, a 

construcţiilor C1, C2, C3, C4, C5, C6, sub denumirile şi cu suprafeţele construite la sol care se 

regăsesc în documentaţia cadastrală de actualizare date imobil. 

Art. 3. Se solicită Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Blaj, înscrierea în Cartea 

Funciară a construcţiilor identificate la art. 2 din prezenta hotărâre. La rubrica 

Observaţii/Referinţe a CF nr. 70573 a comunei Sîncel se va trece: Imobil împrejmuit cu gard din 

plasa de sârmă şi fundaţie de beton. Imobil parţial împrejmuit. „Staţie de transfer Deşeuri Blaj” – 

drumuri, rigole, spaţii verzi, împrejmuire şi porţi acces. „Depozit neconform închis” – puţuri 

monitorizare ape subterane, inst. gestionare levigat, drumuri şi rigole, împrejmuire şi poartă 

acces. 



Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din 

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

prezentei hotărâri. 

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

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcției juridice 

şi relații publice, Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism, Direcţiei dezvoltare şi bugete şi 

Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba. 

 

   AVIZAT 

      PREŞEDINTE,                                SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion DUMITREL                           Vasile BUMBU    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 104 

Alba Iulia, 29 martie 2018 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 
 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la însuşirea documentaţiei cadastrale de actualizare date 

imobil pentru înscrierea construcţiilor privind obiectivul „Sistem de Management Integrat 

al Deşeurilor în Judeţul Alba, Staţie de transfer Deşeuri Blaj, situată în comuna Sîncel, 

Judeţul Alba”, în CF nr. 70573 Sîncel - proprietate a Judeţului Alba ca bun aparţinând 

domeniului public al Judeţului Alba 
 

 

În baza Contractului de finanţare nr. 129035/2 mai 2012, în cadrul Programului 

Operaţional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 2, continuat prin Programul Operaţional 

Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 3 „Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii 

de management eficient al resurselor”, Obiectivul specific 3.1. „Reducerea numărului 

depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclarea deşeurilor în 

România”, s-a implementat proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul 

Alba”. În cadrul proiectului s-a realizat şi Staţia de transfer deşeuri Blaj cu o capacitate de 

15.000 t/an.  

Pentru înscrierea construcţiilor executate şi finalizate prin proiectul respectiv în cartea 

funciară, se impune realizarea unei Documentaţii cadastrale de actualizare date imobil. Bunul 

Imobil la care se face referire este situat administrativ în extravilanul UAT Sîncel, localitatea 

Sîncel, judeţul Alba.  

Prin adresa nr. 56/26 martie 2018, înregistrată la registratura  Consiliul Județean Alba cu 

nr. 6118/28 martie 2018, S.C. Mercury Geosystems SRL transmite spre însușire Consiliului 

Județean Alba documentația cadastrală de actualizare date imobil întocmită de ing. Răşinariu 

Avram Florin. 

Imobilul care face obiectul prezentei documentaţii, este situat din punct de vedere 

administrativ în partea sud vestică a UAT Sîncel, având ca vecinătăţi: la nord - Comuna Sîncel; 

la sud - Comuna Sîncel; la vest - Comuna Sîncel; la est - Comuna Sâncel. 

Pentru ca documentaţia cadastrală să poată fi depusă la Biroul de cadastru și Publicitate 

imobiliară Blaj, se impune însuşirea acesteia de către Consiliul Judeţean Alba. 

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. 104 din 29 martie 2018. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 
 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. 6221/29.03.2018 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la însuşirea documentaţiei cadastrale de actualizare date 

imobil pentru înscrierea construcţiilor privind obiectivul „Sistem de Management Integrat 

al Deşeurilor în Judeţul Alba, Staţie de transfer Deşeuri Blaj, situată în comuna Sîncel, 

Judeţul Alba”, în CF nr. 70573 Sîncel - proprietate Judeţului Alba ca bun aparţinând 

domeniului public al Judeţului Alba 
 

Conform prevederilor art. 1 alin 4 din Legea nr. 7/ 1996 a cadastrului şi a publicităţii 

imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, „evidenţa imobilelor înscrise în planul 

cadastral şi în cartea funciară se realizează şi se actualizează din oficiu, la cererea persoanelor 

interesate sau la iniţiativa autorităţilor publice”. În consecință pentru a înscrie dreptul de 

proprietate publică a Județului Alba asupra Staţie de transfer Deşeuri Blaj, Consiliul Județean 

Alba trebuie să însușească documentația în baza căreia se va face întabularea dreptului de 

proprietate publică asupra acestui imobil. 

Documentaţia cadastrală de actualizare date imobil asupra bunului „Sistem de 

Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba, Staţie de transfer Deşeuri Blaj situată în 

extravilanul comunei Sîncel, Județul Alba” a fost înregistrată la registratura Consiliului Judeţean 

Alba cu nr. 6118/28 martie 2018.  

Imobilul se identifică din punct de vedere juridic cu imobilul înscris în CF nr. 70573 

Sîncel, cu nr. cad. 70573 „neproductiv” în suprafaţă de 23591 mp., având ca proprietar 

Municipiul Blaj - Domeniul Public în cotă de 1/1 părţi şi are înscris dreptul de administrare pe 

termen de 30 de ani, în favoarea Judeţului Alba, conform înscrisurilor din Cartea funciară, de sub 

numărul de ordine B1 şi B3.  

Se propune înscrierea construcţiilor C1, C2, C3, C4, C5, C6, cu denumirile şi suprafeţele 

construite la sol asupra imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 70573 Sîncel, în favoarea 

Consiliului Judeţean Alba, în cota de 1/1 părţi, în baza certificatului de atestare a edificării 

construcţiilor  nr. 569/21.03.2018 eliberat de către Primăria comunei Sâncel, în baza Autorizaţiei 

de construire nr. 45/12.06.2015 şi a Procesului verbal de Recepţie la terminarea lucrărilor nr. 

8132/490 din 11.05.2016, construcţiile având următoarea destinaţie: 

C1 - construcţie industrial edilitară - Cântar auto - 95 mp; 

C2 - construcţie industrial edilitară - Container administrativ - 15 mp; 

C3 - construcţie industrial edilitară - Container sanitar - 15 mp; 

C4 - construcţie industrial edilitară - Staţie de pompare - 15 mp; 

C5 - construcţie industrial edilitară - Pâlnie de alimentare prescontainer - 17 mp;  

C6 - construcţie industrial edilitară - Pâlnie de alimentare prescontainer - 17 mp; 

Totalul suprafeţei construită la sol este de 174 mp. 

La rubrica Observaţii/Referinţe a CF nr. 70573 a comunei Sîncel se va trece: Imobil 

împrejmuit cu gard din plasa de sârmă şi fundaţie de beton. Imobil parţial împrejmuit. „Staţie de 

transfer Deşeuri Blaj” – drumuri, rigole, spaţii verzi, împrejmuire şi porţi acces. „Depozit 

neconform închis” – puţuri monitorizare ape subterane, inst. gestionare levigat, drumuri şi rigole, 

împrejmuire şi poartă acces. 

Se impune și actualizarea categoriei de folosinţă a imobilului, actualizare care se va face 

în baza adeverinţei nr. 568/21 martie 2018, eliberată de către Primăria comunei Sîncel, şi anume: 

„curţi construcţii” în suprafaţă de 19966 mp., şi "neproductiv" în suprafaţă de 3625 mp. 

Întabularea dreptului de proprietate asupra imobilului descris mai sus se face în temeiul 

art. 12 din anexa  Ordinului Directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru și 

Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi 

înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările și completările ulterioare, 

care prevede următoarele: 



„(1) Intabularea este înscrierea cu caracter definitiv a unui drept real imobiliar în cartea 

funciară. 

 (2) Drepturile reale imobiliare prevăzute de lege, respectiv: dreptul de proprietate 

privată, dezmembrămintele acestuia şi alte drepturi cărora legea le conferă acest caracter, dreptul 

de proprietate publică şi drepturile reale corespunzătoare acestuia şi drepturile reale de garanţie, 

vor fi intabulate în cartea funciară, la cerere sau din oficiu, după caz, devenind drepturi tabulare 

în înţelesul legii.”, precum și a prevederilor art. 888 din Legea nr. 287/2009 – codul civil – 

„înscrierea în cartea funciară se efectuează în baza … unui act emis de autorităţile 

administrative, în cazurile în care legea prevede aceasta.” 

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

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

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

îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului, va permite depunerea la Biroul 

de cadastru și Publicitate imobiliară Blaj a documentaţiei tehnice de actualizare date imobil, 

întocmită de S.C. Mercury Geosystems SRL, prin ing. Răşinariu Avram Florin.  

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 
 

 

 

 

Şef serviciu, 

Paul Silviu TODORAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Ghilea Florin 





































ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

cu privire la însuşirea documentaţiei cadastrale de actualizare date imobil pentru 

înscrierea construcţiilor privind obiectivul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor 

în Judeţul Alba, Centrul de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba, situat în 

comuna Galda de Jos, Judeţul Alba”, înscris în CF nr. 70275 Galda de Jos - proprietate a  

Judeţului Alba ca bun aparţinând  domeniului public al Judeţului Alba 
 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna aprilie 2018; 

 Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la însuşirea documentaţiei 

cadastrale de actualizare date imobil pentru înscrierea construcţiilor privind obiectivul „Sistem 

de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba, Centrul de Management Integrat al 

Deşeurilor în Judeţul Alba, situat în comuna Galda de Jos, Judeţul Alba”, înscris în CF nr. 70275 

Galda de Jos - proprietate a Judeţului Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului 

Alba; 

- raportul de specialitate nr. 6223/29 martie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- documentaţia cadastrală de actualizare date imobil, înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 6118/28 martie 2018. 

Având în vedere prevederile: 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

Publicitate Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în 

evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

  

Art. 1. Se însuşeşte documentaţia cadastrală de actualizare date imobil pentru înscrierea 

construcţiilor privind obiectivul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba, 

Centrul de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba, situat în comuna Galda de Jos, 

Judeţul Alba”, înscris în CF nr. 70275 Galda de Jos - proprietate a Judeţului Alba ca bun 

aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, potrivit anexei - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă înscrierea în cartea funciară 70275 a UAT Galda de Jos, cu drept de 

proprietate în favoarea Judeţului Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, a 

construcţiilor C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, 

C18, C19, C20, C21, C22, C23, sub denumirile şi cu suprafeţele construite la sol care se regăsesc 

în documentaţia cadastrală de actualizare date imobil.  

Art. 3. Se solicită Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba Iulia, înscrierea în 

Cartea Funciară a construcţiilor identificate la art. 2 din prezenta hotărâre. La rubrica 

Observaţii/Referinţe a CF nr. 70275 a comunei Galda de Jos se va trece: Imobil împrejmuit cu 

gard din plasa de sârmă şi fundaţie de beton. „Centrul de Management Integrat al Deşeurilor în 



Judeţul Alba” – imobilul cuprinde: drumuri şi platforme interne, rigole, spaţii verzi, împrejmuire 

şi porţi acces, staţie de carburant mobilă, puţuri monitorizare pânză freatică celula 1, reţea 

distribuţie energie electrică. 

Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din 

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

prezentei hotărâri. 

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

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcției juridice 

şi relații publice, Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism, Direcţiei dezvoltare şi bugete şi 

Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba. 

 

   AVIZAT 

      PREŞEDINTE,                                SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion DUMITREL                           Vasile BUMBU    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 105 



Alba Iulia, 29 martie 2018 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 
 

 

 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la însuşirea documentaţiei cadastrale de actualizare date 

imobil pentru înscrierea construcţiilor privind obiectivul „Sistem de Management Integrat 

al Deşeurilor în Judeţul Alba, Centrul de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul 

Alba, situat în comuna Galda de Jos, Judeţul Alba”, în CF nr. 70275 Galda de Jos - 

proprietate a Judeţului Alba ca bun aparţinând  domeniului public al Judeţului Alba 
 

 

În baza Contractului de finanţare nr. 129035/2 mai 2012, în cadrul Programului 

Operaţional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 2, continuat prin Programul Operaţional 

Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 3 „Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii 

de management eficient al resurselor”, Obiectivul specific 3.1. „Reducerea numărului 

depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclarea deşeurilor în 

România” a fost implementat Proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul 

Alba”. În cadrul proiectului a fost realizat şi Centrul de Management Integrat al Deşeurilor în 

Judeţul Alba, compus din depozit ecologic (capacitate de 543.000 mc), staţie de sortare 

(capacitate 43.000 t/an) şi staţie de tratare mecano-biologica simpla (capacitate 85.566 t/an). 

Pentru înscrierea construcţiilor executate şi finalizate prin proiectul respectiv în cartea 

funciară, se impune realizarea unei Documentaţii cadastrale de actualizare date imobil. 

Prin adresa nr. 56/26 martie 2018, înregistrată la registratura  Consiliului Județean Alba 

cu nr. 6118/28 martie 2018, S.C. Mercury Geosystems SRL transmite spre însușire Consiliului 

Județean Alba documentația cadastrală de actualizare date imobil întocmită de ing. Răşinariu 

Avram Florin. 

Bunul imobil la care se face referire este situat administrativ în intravilanul localităţii 

Galda de Jos, nr. 585, judeţul Alba. Imobilul care face obiectul prezentei documentaţii, este 

situat din punct de vedere administrativ în partea estică a UAT Galda de Jos, imobilul fiind 

împrejmuit cu gard din plasă de sârmă, având ca vecinătăţi: la nord - UAT Galda de Jos; la sud - 

IE 70274; la vest - IE 70274; la est - UAT Galda de Jos. 

Pentru ca documentaţia cadastrală să poată fi depusă la Biroul de cadastru și Publicitate 

imobiliară Alba Iulia, se impune însuşirea acesteia de către Consiliul Judeţean Alba. 

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. 105 din 29 martie 2018. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 
 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. 6223/29.03.2018 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

cu privire la însuşirea documentaţiei cadastrale de actualizare date imobil pentru 

înscrierea construcţiilor privind obiectivul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor 

în Judeţul Alba, Centrul de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba, situat în 

comuna Galda de Jos, Judeţul Alba”, în CF nr. 70275 Galda de Jos -  proprietate a  

Judeţului Alba ca bun aparţinând  domeniului public al Judeţului Alba 
 

 

 

Conform prevederilor art. 1 alin 4 din Legea nr.7/ 1996 a cadastrului şi a publicităţii 

imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, „evidenţa imobilelor înscrise în planul 

cadastral şi în cartea funciară se realizează şi se actualizează din oficiu, la cererea persoanelor 

interesate sau la iniţiativa autorităţilor publice”. În consecință pentru a înscrie dreptul de 

proprietate publică a Județului Alba asupra Centrului de Management Integrat al Deşeurilor în 

Judeţul Alba, Consiliul Județean Alba trebuie să însușească documentația în baza căreia se va 

face întabularea dreptului de proprietate publică asupra acestui imobil. 

Documentaţia cadastrală de actualizare date imobil asupra bunului „Sistem de 

Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba, Centrul de Management Integrat al 

Deşeurilor în Judeţul Alba” situat în intravilanul comunei Galda de Jos, nr. 585, judeţul Alba a 

fost înregistrată la Consiliul Judeţean Alba cu nr. 6118/28.03.2018. 

Imobilul se identifică din punct de vedere juridic cu imobilul înscris în CF nr. 70275 

Galda de Jos, cu nr. cad. 70275 „păşune” în suprafaţă de 250000 mp., având ca proprietar 

Comuna Galda de Jos - Domeniul Public în cotă de 1/1 părţi şi are înscris dreptul de administrare 

pe termen de 30 de ani, în favoarea Judeţului Alba, conform înscrisurilor din Cartea funciară, de 

sub numărul de ordine B2 şi B5.  

Schimbarea categoriei de folosinţă a imobilului din „păşune” aşa cum este înscris în CF 

70275 Galda de Jos, în „curţi construcţii” se face în baza adeverinţei nr. 1689/21 martie 2018 

eliberată de către Primăria comunei Galda de Jos. 

Se propune înscrierea construcţiilor C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, 

C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, cu denumirile şi suprafeţele 

construite la sol asupra imobilul înscris în Cartea Funciară nr. 70275 Galda de Jos, în favoarea 

Consiliului Judeţean Alba, în cota de 1/1 părţi, în baza certificatului de atestare a edificării 

construcţiilor  nr. 1681/21.03.2018 eliberat de către Primăria comunei Galda de Jos, 

Autorizaţiilor de construcţie nr. 60/20.08.2014 şi nr. 12/25.08.2015, Proceselor verbale de 

Recepţie la terminarea lucrărilor nr. 18946/27.10.2016 şi nr. 16847/15.09.2017 şi a Certificatelor 

Energetice nr. 791/16.09.2016, 790/15.09.2016, 792/16.09.2016, construcţiile având următoarea 

destinaţie : 

C1 - construcţie industrial edilitară - Biocelule - 1676 mp; 

C2 - construcţie industrial edilitară - Biocelule - 1340 mp; 

C3 - construcţie industrial edilitară - Şopron pentru rafinare şi maturare - 4735 mp; 

C4 - construcţie industrial edilitară - Bazin recirculare - 221 mp; 

C5 - construcţie industrial edilitară - Biofiltru - 204 mp;  

C6 - construcţie industrial edilitară - Hală pentru tratare mecanică TMB - 1255 mp; 

C7 - construcţie industrial edilitară - Şopron primire - TMB - 1425 mp; 

C8 - construcţie industrial edilitară - Şopron - depozitare - sortare - 1101 mp; 

C9 - construcţie industrial edilitară - Hală pentru sortare - 5194 mp; 

C10 - construcţie industrial edilitară - Post Trafo - 15 mp; 

C11 - construcţie industrial edilitară - Tablou electric general - 10; 

C12 - construcţie industrial edilitară - Facla/arzător - 16 mp; 



C13 - construcţie industrial edilitară - Staţie de epurare - 60 mp; 

C14 - construcţie industrial edilitară - Bazin levigat - 296 mp; 

C15 - construcţie industrial edilitară - Bazin permeat - 122 mp; 

C16 - construcţie industrial edilitară - Clădire administrativă - 199 mp; 

C17 - construcţie industrial edilitară - Clădire întreţinere - 304 mp; 

C18 - construcţie industrial edilitară - Rezervor intervenţii - 50 mp; 

C19 - construcţie industrial edilitară - Casă pompe - 42 mp; 

C20 - construcţie industrial edilitară - Spălător cauciucuri - 42 mp; 

C21 - construcţie industrial edilitară - Cântar auto - 90 mp; 

C22 - construcţie industrial edilitară - Cabină portar - 29 mp; 

C23 - construcţie industrial edilitară - Depozit ecologic - Celula 1 - 51613 mp. 

Totalul suprafeţei construită la sol este de 70039 mp. 

La rubrica Observaţii/Referinţe a CF nr. 70275 a comunei Galda de Jos se va trece: 

Imobil împrejmuit cu gard din plasa de sârmă şi fundaţie de beton. „Centrul de Management 

Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba” – imobilul cuprinde: drumuri şi platforme interne, rigole, 

spaţii verzi, împrejmuire şi porţi acces, staţie de carburant mobilă, puţuri monitorizare pânză 

freatică celula 1, reţea distribuţie energie electrică. 

Întabularea dreptului de proprietate asupra imobilului descris mai sus se face în temeiul 

art. 12 din anexa  Ordinului Directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru și 

Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi 

înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările și completările ulterioare, 

care prevede următoarele 

„(1) Intabularea este înscrierea cu caracter definitiv a unui drept real imobiliar în cartea 

funciară. 

 (2) Drepturile reale imobiliare prevăzute de lege, respectiv: dreptul de proprietate 

privată, dezmembrămintele acestuia şi alte drepturi cărora legea le conferă acest caracter, dreptul 

de proprietate publică şi drepturile reale corespunzătoare acestuia şi drepturile reale de garanţie, 

vor fi intabulate în cartea funciară, la cerere sau din oficiu, după caz, devenind drepturi tabulare 

în înţelesul legii.”, precum și a prevederilor art. 888 din Legea nr. 287/2009 – codul civil – 

„înscrierea în cartea funciară se efectuează în baza … unui act emis de autorităţile 

administrative, în cazurile în care legea prevede aceasta.” 

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

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

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

îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului, va permite depunerea la Biroul 

de cadastru și Publicitate imobiliară Alba Iulia  a documentaţiei tehnice de actualizare date 

imobil, întocmită de S.C. Mercury Geosystems SRL, prin ing. Răşinariu Avram Florin.  

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 

 

 

  

 

 

Şef serviciu, 

Paul Silviu TODORAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Ghilea Florin 

































































































ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

cu privire la însuşirea documentaţiei cadastrale de actualizare date imobil pentru 

înscrierea construcţiilor privind obiectivul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor 

în Judeţul Alba, Staţie de transfer Deşeuri sat Tărtăria, comuna Săliştea, Judeţul Alba”,  

înscris în CF nr. 70176 Săliştea - proprietate a Judeţului Alba ca bun  

aparţinând  domeniului public al Judeţului Alba 

 
 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna aprilie 2018; 

 Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la însuşirea documentaţiei 

cadastrale de actualizare date imobil pentru înscrierea construcţiilor privind obiectivul „Sistem 

de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba, Staţie de transfer Deşeuri sat Tărtăria, 

comuna Săliştea, Judeţul Alba”, înscris în CF nr. 70176 Săliştea - proprietate a Judeţului Alba ca 

bun aparţinând  domeniului public al Judeţului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 6225/29 martie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- documentaţia cadastrală de actualizare date imobil, înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 6118/28 martie 2018. 

Având în vedere prevederile: 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

Publicitate Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în 

evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 
 

 

 Art. 1. Se însuşeşte documentaţia cadastrală de actualizare date imobil pentru înscrierea 

construcţiilor privind obiectivul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba, 

Staţie de transfer Deşeuri sat Tărtăria, comuna Săliştea, Judeţul Alba”, înscris în CF nr. 70176 

Săliştea, - proprietate a Judeţului Alba ca bun aparţinând  domeniului public al Judeţului Alba, 

potrivit anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă înscrierea în cartea funciară 70176 a UAT Săliştea, cu drept de 

proprietate în favoarea Judeţului Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, a 

construcţiilor C1, C2, C3, C4, C5, sub denumirile şi cu suprafeţele construite la sol care se 

regăsesc în documentaţia cadastrală de actualizare date imobil.  

Art. 3. Se solicită Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba Iulia, înscrierea în 

Cartea Funciară a construcţiilor identificate la art. 2 din prezenta hotărâre. La rubrica 

Observaţii/Referinţe a CF nr. 70176 a comunei Săliştea se va trece: imobil împrejmuit cu gard 

din plasa de sârma, poartă; Staţie de transfer deşeuri Tărtăria - cuprinde drumuri, spaţii verzi. 



Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din 

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

prezentei hotărâri. 

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

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcției juridice 

şi relații publice, Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism, Direcţiei dezvoltare şi bugete şi 

Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba. 

 

   AVIZAT 

      PREŞEDINTE,                                SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion DUMITREL                           Vasile BUMBU    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 106 

Alba Iulia, 29 martie 2018 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 
 

 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la însuşirea documentaţiei cadastrale de actualizare date 

imobil pentru înscrierea construcţiilor privind obiectivul „Sistem de Management Integrat 

al Deşeurilor în Judeţul Alba, Staţie de transfer Deşeuri sat Tărtăria, comuna Săliştea, 

Judeţul Alba”, în CF nr. 70176 Săliştea - proprietate a Judeţului Alba ca bun  

aparţinând  domeniului public al Judeţului Alba 

 
 

 

În baza Contractului de finanţare nr. 129035/2 mai 2012, în cadrul Programului 

Operaţional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 2, continuat prin Programul Operaţional 

Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 3 „Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii 

de management eficient al resurselor”, Obiectivul specific 3.1. „Reducerea numărului 

depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclarea deşeurilor în 

România”, a fost implementat Proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul 

Alba”. În cadrul proiectului a fost realizată şi Staţia de transfer deşeuri Tărtăria cu o capacitate 

de 33.044 t/an. 

Pentru înscrierea construcţiilor executate şi finalizate prin proiectul respectiv în cartea 

funciară, se impune realizarea unei Documentaţii cadastrale de actualizare date imobil. Bunul 

Imobil la care se face referire este situat administrativ în extravilanul UAT Săliştea, localitatea 

Tărtăria, judeţul Alba. 

Prin adresa nr. 56/26 martie 2018, înregistrată la registratura  Consiliul Județean Alba cu 

nr. 6118/28 martie 2018, S.C. Mercury Geosystems SRL transmite spre însușire Consiliului 

Județean Alba documentația cadastrală de actualizare date imobil întocmită de ing. Răşinariu 

Avram Florin. 

Imobilul care face obiectul prezentei documentaţii, este situat din punct de vedere 

administrativ în partea nordică a UAT Săliştea, imobilul fiind împrejmuit cu gard din plasă de 

sârmă, iar ca vecinătăţi: la nord - Comuna Săliştea - canal; la sud - Comuna Săliştea; la vest - DE 

22; la est - Comuna Săliştea. 

Pentru ca documentaţia cadastrală să poată fi depusă la Biroul de cadastru și Publicitate 

imobiliară Alba Iulia, se impune însuşirea acesteia de către Consiliul Judeţean Alba. 

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. 106 din 29 martie 2018. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 
 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. 6225/29.03.2018 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la însuşirea documentaţiei cadastrale de actualizare date 

imobil pentru înscrierea construcţiilor privind obiectivul „Sistem de Management Integrat 

al Deşeurilor în Judeţul Alba, Staţie de transfer Deşeuri sat Tărtăria, comuna Săliştea, 

Judeţul Alba”, în CF nr. 70176 Săliştea - proprietate a Judeţului Alba ca bun  

aparţinând  domeniului public al Judeţului Alba 
 

 

Conform prevederilor art. 1 alin 4 din Legea nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii 

imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, „evidenţa imobilelor înscrise în planul 

cadastral şi în cartea funciară se realizează şi se actualizează din oficiu, la cererea persoanelor 

interesate sau la iniţiativa autorităţilor publice.”. În consecință pentru a înscrie dreptul de 

proprietate publică a Județului Alba asupra Staţie de transfer Deşeuri sat Tărtăria, Consiliul 

Județean Alba trebuie să însușească documentația în baza căreia se va face întabularea dreptului 

de proprietate publică asupra acestui imobil. 

Documentaţia cadastrală de actualizare date imobil asupra bunului „Sistem de 

Management integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba, Staţie de transfer Deşeuri sat Tărtăria, 

comuna Săliştea, Judeţul Alba” situată în extravilanul comunei Săliştea, a fost înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 6118/28 martie 2018.  

Imobilul se identifică din punct de vedere juridic cu imobilul înscris în CF nr. 70176 

Săliştea, cu nr. cad. 70176 „păşune” în suprafaţă de 13000 mp., având ca proprietar pe Comuna 

Săliştea - Domeniul Public în cotă de 1/1 părţi şi are înscris dreptul de administrare pe termen de 

30 de ani, în favoarea Judeţului Alba, conform înscrisurilor din Cartea funciară, de sub numărul 

de ordine B2 şi B3.  

Schimbarea categoriei de folosinţă a imobilului din "păşune" aşa cum este înscris în CF 

70176 Săliştea, în „curţi construcţii” se face în baza adeverinţei nr. 1202/21.03.2018, eliberată de 

către Primăria comunei Săliştea şi a adresei nr. 5384/19.03.2018, eliberată de către Consiliul 

Judeţean Alba. 

Se propune înscrierea construcţiilor C1, C2, C3, C4, C5, cu denumirile şi suprafeţele 

construite la sol asupra imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 70176 Săliştea, în favoarea 

Consiliului Judeţean Alba, în cota de 1/1 părţi, în baza certificatului de atestare a edificării 

construcţiilor nr. 1203/21.03.2018 eliberat de către Primăria comunei Săliştea, în baza 

Autorizaţiei de construire nr. 14/24.03.2015 şi a Procesului verbal de Recepţie la terminarea 

lucrărilor nr. 7995/474 din 09.05.2016, construcţiile având următoarea destinaţie : 

C1 - construcţie industrial edilitară - Pâlnie de alimentare prescontainer - 17 mp; 

C2 - construcţie industrial edilitară - Pâlnie de alimentare prescontainer - 17 mp; 

C3 - construcţie industrial edilitară - Staţie de pompare - 15 mp; 

C4 - construcţie industrial edilitară - Container administrativ şi container sanitar - 30 mp; 

C5 - construcţie industrial edilitară - Cântar auto - 94 mp;  

Totalul suprafeţei construită la sol este de 173 mp. 

La rubrica Observaţii/Referinţe a CF nr. 70176 a comunei Săliştea se va trece: imobil 

împrejmuit cu gard din plasa de sârma, poartă; Staţia de transfer deşeuri Tărtăria - cuprinde 

drumuri, spaţii verzi. 

Întabularea dreptului de proprietate asupra imobilului descris mai sus se face în temeiul 

art. 12 din anexa  Ordinului Directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru și 

Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi 

înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările și completările ulterioare, 

care prevede următoarele: 



„(1) Intabularea este înscrierea cu caracter definitiv a unui drept real imobiliar în cartea 

funciară. 

 (2) Drepturile reale imobiliare prevăzute de lege, respectiv: dreptul de proprietate 

privată, dezmembrămintele acestuia şi alte drepturi cărora legea le conferă acest caracter, dreptul 

de proprietate publică şi drepturile reale corespunzătoare acestuia şi drepturile reale de garanţie, 

vor fi intabulate în cartea funciară, la cerere sau din oficiu, după caz, devenind drepturi tabulare 

în înţelesul legii.”, precum și a prevederilor art. 888 din Legea nr. 287/2009 – codul civil – 

„înscrierea în cartea funciară se efectuează în baza … unui act emis de autorităţile 

administrative, în cazurile în care legea prevede aceasta.” 

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

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

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

îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului, va permite depunerea la Biroul 

de cadastru și Publicitate imobiliară Alba Iulia a documentaţiei tehnice de actualizare date 

imobil, întocmită de S.C. Mercury Geosystems SRL, prin ing. Răşinariu Avram Florin.  

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 
 

 

 

Şef serviciu, 

Paul Silviu TODORAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Ghilea Florin 





































ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei cadastrale de dezlipire a imobilului înscris în  

CF nr. 71740 Cugir, situat administrativ în oraşul Cugir, str. Victoriei, nr. 9, judeţul Alba  

- proprietate publică a Judeţului Alba 
 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară din luna aprilie 2018; 

 Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale 

de dezlipire a imobilului înscris în CF nr. 71740 Cugir, situat administrativ în oraşul Cugir, str. 

Victoriei, nr. 9, judeţul Alba, proprietate publică a Judeţului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 6226/29 martie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului; 

- documentaţie cadastrală dezlipire imobil, înregistrată la registratura Consiliului Județean 

Alba cu nr.  6118/28 martie 2018. 

Având în vedere prevederile: 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

completările ulterioare; 

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

Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de 

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

şi completările ulterioare; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului înscris în CF nr. 71740 Cugir, cu nr. cad. 71740 şi 

nr. top. 4503/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, curţi construcţii în suprafaţă totală de 6648 mp., în două 

loturi după cum urmează: 

- Lotul nr. 1 în suprafaţă de 4261 mp., nr. top. 4503/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2/1, categoria 

de folosință curţi construcţii şi construcţia C1, având ca proprietar Judeţul Alba - Domeniul 

public, în cotă de 1/1 părţi; 

- Lotul nr. 2 în suprafaţă de 2387 mp., nr. top. 4503/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2/2, categoria 

de folosință curţi construcţii şi construcţia C2, C3, C4, având ca proprietar Judeţul Alba - 

Domeniul public, în cotă de 1/1 părţi; 

Art. 2. Se însuşeşte documentaţia cadastrală de dezlipire a imobilului identificat la art. 1, 

ce constituie anexă  - parte integrantă din prezenta hotărâre.   

Art. 3. Se solicită Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba Iulia, înscrierea 

operaţiunii de dezlipire în cele 2 loturi şi înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate în 

favoarea Judeţului Alba - Domeniul public, precum şi asupra construcţiilor edificate pe acestea. 

Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din 

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

prezentei hotărâri. 

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

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcției juridice 

şi relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

             AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU   
Înregistrat cu nr. 107 

Alba Iulia, 29 martie 2018 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de dezlipire a 

imobilului înscris în CF nr. 71740 Cugir, situat administrativ în oraşul Cugir, str. Victoriei, 

nr. 9, judeţul Alba - proprietate publică a Judeţului Alba 

 

 

 

 Imobilul Complex de servicii comunitare destinat asigurării serviciilor de protecţiei a 

copilului Cugir este situat administrativ în intravilanul oraşului Cugir, str. Victoriei, nr. 9, judeţul 

Alba.  

 Având în vedere că imobilul respectiv în suprafaţă totală de 6648 mp este folosit de către 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba şi Primăria oraşului Cugir, în 

scopul reglementării situaţiei juridice privind proprietatea între Domeniul public al oraşului 

Cugir şi Domeniul public al judeţului Alba, propun parcelarea acestui mobilul. 

Această operaţiune de dezmembrare se face cu scopul de a materializa ulterior printr-o 

documentaţie de apartamentare Complexul de servicii comunitare destinat Protecţiei Copilului 

Cugir, cu o suprafaţă totală construită de 166,85 mp., utilizat de Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Alba, atestat şi aflat în inventarul domeniului public al Judeţului 

Alba. Celelalte suprafeţe din totalul de 6648 mp., curţi construcţii, al imobilului în cauză vor 

trece în proprietatea domeniului public al Oraşului Cugir. 

La identificarea topografică a amplasamentului imobilului s-a constatat că imobilul care 

face obiectul prezentei documentaţii, este situat din punct de vedere administrativ în partea 

centrală a oraşului Cugir, imobilul fiind împrejmuit cu gard din beton, având următoarele 

vecinătăţi : la nord – domeniul public al Oraşului Cugir; la sud - IE 74980; la vest - domeniul 

public al Oraşului Cugir; la est - str. Victoriei. 

Pentru operaţiunea de dezmembrare este necesară întocmirea unei documentaţii 

cadastrale de dezlipire. Ca aceasta să poată fi depusă la Biroul de cadastru și Publicitate 

imobiliară Alba Iulia, pentru a fi eliberat Referatul de admitere cu alocarea nr. de CF noi, 

respectiv nr. cadastrale noi, se impune însuşirea acesteia de către Consiliul Judeţean Alba. 

 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. 107 din 29  martie 2018. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 
 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. 6226/29.03.2018 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de dezlipire a 

imobilului înscris în CF nr. 71740 Cugir, situat administrativ în oraşul Cugir, str. Victoriei 

nr. 9, judeţul Alba - proprietate publică a Judeţului Alba 

 

 

 Imobilul care face obiectul prezentei documentaţii, se identifică din punct de vedere 

juridic cu imobilul înscris în CF nr. 71740 Cugir, cu nr. cad. 71740 şi nr. top. 

4503/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2 "curţi construcţii" în suprafaţă totală de 6648 mp, având ca 

proprietar pe Judeţul Alba - Domeniul Public, în cotă de 1/1 părţi, conform înscrisurilor din 

cartea funciară, de sub numărul de ordine B2. 

 În inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba, la poziţia cu nr. 

crt. 14 apare notificat Complexul de servicii comunitare destinat protecţiei copilului Cugir, 

compus din construcţie extindere şi două încăperi de la parterul clădirii “Sediu P+3” a fostului 

Centru de plasament Cugir, cu suprafaţă totală construită de 166,85 mp., inventar atestat prin 

Hotărârea nr. 831/2014 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 a H.G. nr. 974/2002 

privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi a municipiilor, oraşelor şi 

comunelor din judeţul Alba. 

 Pentru reglementarea situaţiei juridice privind proprietatea între Domeniul public al 

oraşului Cugir şi Domeniul public al judeţului Alba (proprietar pe suprafaţa construită de 166,85 

mp., din total de 6648 mp., înscris în CF nr. 71740), a diferențelor dintre domeniului public 

atestat al judeţului Alba și cartea funciară, se propune dezlipirea imobilului în două loturi noi, 

după cum urmează: 

- Lotul nr. 1 în suprafaţă de 4261 mp., nr. top. 4503/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2/1, categoria 

de folosință curţi construcţii şi construcţia C1, având ca proprietar Judeţul Alba - Domeniul 

public, în cotă de 1/1 părţi; 

- Lotul nr. 2 în suprafaţă de 2387 mp., nr. top. 4503/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2/2, categoria 

de folosință curţi construcţii şi construcţia C2, C3, C4, având ca proprietar Judeţul Alba - 

Domeniul public, în cotă de 1/1 părţi; 

 În scopul dezmembrării în 2 loturi a imobilului identificat prin: C.F. nr. 71740, al 

oraşului Cugir, nr. cad. 71740 şi nr. top. 4503/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, categoria de folosință 

"curţi construcţii", în suprafaţă totală de 6648 mp., s-a întocmit de către S.C. Mercury 

Geosystems SRL prin ing. Răşinariu Avram Florin documentaţia cadastrală de dezlipire imobil, 

documentație înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 6118 /28.03.2018, documentație 

care se supune însuşirii de către Consiliul Judeţean Alba.  

 Ca urmare, se va solicita Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba Iulia 

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

proprietate în favoarea domeniului public al judeţului Alba asupra imobilului, conform 

documentaţiei cadastrale de dezlipire imobil. 

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

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

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

îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului, va permite depunerea la Biroul 

de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba Iulia a documentaţiei cadastrale de dezlipire imobil, 

cu înscrierea dreptului de proprietate în favoarea Judeţului Alba – domeniul public. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 
 

 

 

Întocmit, Ghilea Florin 























ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE  

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea prelungirii duratei contractului de transmitere a dreptului de 

administrare de la Consiliul Judeţean Alba către Casa Judeţeană de Pensii Alba, asupra 

bunurilor - spaţii în suprafaţă utilă totală de 76,24 mp, situate la etajul doi al 

Ambulatorului de specialitate din municipiul Alba Iulia, str. Al. Vaida Voievod, nr. 2, 

judeţul Alba - proprietate publică a Judeţului Alba 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna aprilie 2018; 

Luând în dezbatere: 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei 

contractului de transmitere a dreptului de administrare de la Consiliul Judeţean Alba către Casa 

Judeţeană de Pensii Alba, asupra bunurilor-spaţii în suprafaţă utilă totală de 76,24 mp, situate la 

etajul doi al Ambulatorului de specialitate din municipiul Alba Iulia, str. Al. Vaida Voievod, nr. 

2, judeţul Alba - proprietate publică a Judeţului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 6409/30 martie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea nr. 3497/27 martie 2018 a Casei Judeţene de Pensii Alba, înregistrată la 

registratura  Consiliului Județean Alba cu nr. 6110/28 martie 2018; 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 42/2013 privind aprobarea dării în 
administrarea Casei Judeţene de Pensii Alba, a unor bunuri - spaţii în suprafaţă utilă totală de 

76,24 mp, situate la etajul doi al Ambulatoriului de Specialitate din Municipiul Alba Iulia, str. 

Al. Vaida Voievod nr. 2, proprietate publică a judeţului Alba; 

- Contractului de transmitere a dreptului de administrare nr. 6110-3683/15.05.2013 de 

la Consiliul Judeţean Alba către Casa Judeţeană de Pensii Alba, asupra bunurilor-spaţii in 

suprafata utila totala de 76,24 mp, situate la etajul doi al Ambulatorului de specialitate din 

Municipiul Alba Iulia, str. Al. Vaida Voievod, nr. 2, proprietate publică a judeţului Alba; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c şi art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

- art. 12 alin. 5 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1229/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă şi a 

serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacităţii de muncă; 

- art. 861, 867- 870 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările 

și completările ulterioare);  

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de transmitere a dreptului de 

administrare de la Consiliul Judeţean Alba către Casa Judeţeană de Pensii Alba, asupra 

bunurilor-spaţii in suprafata utila totala de 76,24 mp, situate la etajul doi al Ambulatorului de 



specialitate din municipiul Alba Iulia, str. Al. Vaida Voievod, nr. 2, judeţul Alba - proprietate 

publică a Judeţului Alba, cu 5 ani. 

Art. 2. Se aprobă completarea Contractului de transmitere a dreptului de administrare nr. 

6110-3683/15.05.2013, încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi Casa Judeţeană de Pensii Alba, 

cu un nou Act Adiţional, care va avea ca obiect modificarea duratei contractului în sensul 

prelungirii duratei cu 5 ani. 

   Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 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 și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Casei Judeţene de 

Pensii Alba,  Direcției juridice şi relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției 

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

    

 

                                         AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Înregistrat cu nr. 109 

Alba Iulia, 30 martie 2018 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de transmitere 

a dreptului de administrare de la Consiliul Judeţean Alba către Casa Judeţeană de Pensii 

Alba, asupra bunurilor - spaţii in suprafaţă utilă totală de 76,24 mp, situate la etajul doi al 

Ambulatorului de specialitate din municipiul Alba Iulia, str. Al. Vaida Voievod, nr. 2, 

judeţul Alba - proprietate publică a Judeţului Alba 

 

  

 

 
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 42/2013, a fost aprobată darea în 

administrarea Casei Judeţene de Pensii Alba a unor bunuri spaţii in suprafaţă utilă totală de 76,24 

mp, situate la etajul doi al Ambulatorului de specialitate din municipiul Alba Iulia, str. Al. Vaida 

Voievod, nr. 2, proprietate publică a Judeţului Alba, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea 

prelungirii acestei durate, prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba. 

 În aceste spaţii funcţionează cabinete medicale şi o arhivă ale Comisiei Judeţene de 

Expertiză a Capacităţii de Muncă din cadrul Casei Judeţene de Pensii Alba. 

Ţinând cont de faptul ca durata contractului de administrare va expira luna viitoare, prin 

adresa nr. 3497/27 martie 2018, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 

6110/28 martie 2018, Casa Judeţeană de Pensii Alba solicită aprobarea prelungirii duratei 

contractului de administrare a spaţiilor respective. 

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. 109 din 30 martie 2018. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. 6409/30.03.2018 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de transmitere 

a dreptului de administrare de la Consiliul Judeţean Alba către Casa Judeţeană de Pensii 

Alba, asupra bunurilor - spaţii in suprafaţă utilă totală de 76,24 mp, situate la etajul doi al 

Ambulatorului de specialitate din Municipiul Alba Iulia, str. Al. Vaida Voievod, nr. 2, 

judeţul Alba - proprietate publică a Judeţului Alba 

 

 

Hotărârea Guvernului României nr. 1229/2005 pentru aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a 

Capacităţii de Muncă şi a serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacităţii de muncă, 

stipulează la art. 12- (2) că “serviciile teritoriale de expertiză medicală a capacităţii de muncă au 

în structura lor cabinete teritoriale de expertiză medicală a capacităţii de muncă, cu sedii în 

centre medicale, ambulatorii de specialitate sau în spitale, în vederea realizării unui circuit optim 

al pacienţilor şi al documentelor medicale”.   

Conform prevederilor art. 867 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu 

modificările și completările ulterioare „Dreptul de administrare se constituie prin hotărâre a 

Guvernului, a consiliului judeţean sau, după caz, a consiliului local. Autorităţile prevăzute 

controlează modul de exercitare a dreptului de administrare”.  

 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 42/2013, s-a pus la dispoziţia Casei 

Judeţene de Pensii un spaţiu în suprafaţă utilă totală de 76,24 mp, din incinta imobilului în care 

îşi are sediul Policlinica Judeţeană aparţinătoare Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 

imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 29 în Inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al 

Judeţului Alba, conform H.G. 974/2002 cu modificările şi completările ulterioare. În aceste 

spaţii funcţioează mai multe cabinete medicale şi o arhivă a Comisiei Judeţene de Expertiză a 

Capacităţii de Muncă din cadrul Casei Judeţene de Pensii Alba. S-a încheiat astfel contractul de 

administrare nr. 6110-3683/15.05.2013, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii 

acestuia prin hotărâre de consiliu judeţean. 

Prin adresa nr. 3479/27.03.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba cu nr. 

6110/28.03.2018, Casa Judeţeană de Pensii solicită aprobarea prelungirii contractului de 

administrare a bunurilor - spaţii respective, în vederea continuării activităţii Comisiei Judeţene 

de Expertiză a Capacităţii de Muncă, în spaţiul mai sus menţionat. 

Ţinând cont de cele prezentate mai sus, se propune aprobarea prelungirii cu 5 ani, a 

Contractului de administrare nr. 6110-3683/2013, încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi Casa 

Judeţeană de Pensii Alba, prin Act Adiţional. 

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

dispoziţiilor art. 91 alin. 1 lit. c și ale art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare potrivit cărora consiliul 

judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului, va permite o bună 

gestionare a imobilului menţionat, proprietate publică a Judeţului Alba şi prelungirea duratei 

contractului 6110-3683/2013, încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi Casa Judeţeană de Pensii 

Alba în vederea continuării activităţii Comisiei Judeţene de Expertiză a Capacităţii de Muncă. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Ioan BODEA 
 

 

 

 

Întocmit: Andreea Maria BABIN 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE   

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba  

şi aprobarea concesionării acestora către Societatea APA–CTTA  S.A. Alba 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna aprilie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind includerea unor bunuri în 

Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către 

Societatea APA–CTTA  S.A. Alba ; 

- raportul de specialitate nr. 6523/02 aprilie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea Asociaţiei APA ALBA nr. 93/19.03.2018 înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 5320/19.03.2018. 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92/2008 privind delegarea serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare către Societatea Comercială  APA–CTTA S.A. Alba; 

- Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 

canalizare nr. 1969-12770/2008 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a, art. 121 și art. 123 alin. 1 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

- art. 871 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare);  

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă includerea în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba, a 

bunurilor achiziţionate de către Societatea APA–CTTA S.A. Alba din Fondul de Întreţinere, 

Înlocuire și Dezvoltare, cuprinse în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă concesionarea către Societatea APA-CTTA S.A. Alba a bunurilor 

menţionate la art. 1 din prezenta hotărâre, pe durata Contractului de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1969-12770/2008. 

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

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA”, Societăţii  APA–CTTA S.A Alba,  Direcției juridică 

şi relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

             AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU    

 

        

Înregistrat cu nr. 110 

Alba Iulia, 2  aprilie 2018 

 



 

Anexa la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Județean Alba nr. 110/02 aprilie 2018 

 

 

 

 

Lista 

cu bunurile achiziționate de către Societatea APA–CTTA S.A. Alba 

din Fondul de Întreţinere, Înlocuire și Dezvoltare care vor fi cuprinse în 

Inventarul proprietății private a Județului Alba 

 

 

Nr. 

crt. 
I Denumirea mijlocului fix U.M. Cantitatea 

Preț unitar 

(lei) 

Valoare de 

inventar 

(lei) 

1. 
Sistem I7+ licenţă Win 10 pro + 

monitor Philips 
Buc. 3 4.938,00 14.814,00 

2. Generator de curent TR40D Buc. 1 71.000,00 71.000,00 

3. 
Oscilioscop digital portabil Fluke 

124B/EU 
Buc. 1 8.800,00 8.800,00 

4. 

Multifuncţional laser mono 

Workcentre 5022+ modul de reţea 

Xerox 497K14820 pentru Work 

Centre 5022/2054 

Buc. 8 3.565,00 28.520,00 

5. Multifuncţional laser mono 

Workcentre 5022+ modul de reţea 

Xerox 497K14820 pentru Work 

Centre 5022/2054 Buc. 1 3.548,00 3.548,00 

6. Laptop Asus Rogue STRIX GL 553 

VD-FY 034+ licenţă OEM 

Microsoft Windows 10 Buc. 1 5.193,00 5.193,00 

 TOTAL MIJLOACE FIXE 131.875,00 

Nr. 

crt. 

II Denumirea obiectului de 

inventar 
U.M. Cantitatea 

Preț unitar 

(lei) 

Valoare de 

inventar 

(lei) 

1. Multifuncţional laser brother MFC-

L5750DW mono A4 Buc. 1 2.054,00 2.054,00 

2. Multifuncţional laser brother MFC-

L5750DW mono A4 Buc. 1 2.054,00 2.054,00 

TOTAL OBIECTE DE INVENTAR: 4.108,00 

 

 

 

             AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

PREŞEDINTE 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind includerea unor bunuri în 

Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba şi aprobarea 

concesionării acestora către Societatea APA–CTTA  S.A. Alba 

 

 

 

Operatorul regional S.C. APA CTTA S.A. Alba are în concesiune, ca titular al 

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

1969-12770/2008, bunuri aparținând domeniului privat al Județului Alba. 

Prin adresa nr. 93/19 martie 2018, Asociaţia APA Alba solicită Consiliului Județean Alba 

includerea unor bunuri din categoria mijloacelor fixe şi obiecte de inventar, achiziţionate de catre 

Societatea Comercială APA-CTTA S.A. din Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare 

(I.I.D.), în Inventarul proprietății private a Județului Alba și concesionarea lor către S.C. APA 

CTTA S.A.  

Conform Capitolului II- Bunurile Concesiunii al Contractului de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C.APA CTTA S.A. nr. 1969-

12770/2008, bunurile înseamnă mijloacele fixe, dobândite sau construite de Operator cu scopul 

furnizării serviciilor menţionate. Mijloacele fixe achiziţionate, după natura lor, fac parte din 

categoria bunurilor care aparţin domeniului privat al Judeţului Alba, iar după uz, trebuie 

concesionate Operatorului regional de apă, S.C. APA-CTTA S.A. 

 Prin proiectul de hotărâre, propun ca bunurile achiziţionate să fie incluse în domeniul 

privat al Judeţului Alba şi concesionate Operatorului regional de apă, încheindu-se Act adiţional 

la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 

1968-12770/2008. 

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

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

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

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

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

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

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

hotărâre înregistrat cu nr. 110 din 2 aprilie 2018. 

   

 

 

 

 PREŞEDINTE 

  Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. 6523/02.04.2018 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a 

Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către Societatea APA–CTTA  S.A. Alba 

 

 

Operatorul regional al Serviciului de alimentare cu apă potabilă a județului Alba, S.C. 

APA-CTTA S.A. Alba, are în concesiune, ca titular al Contractului de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr.1969-12770/2008, bunuri aparținând 

domeniului privat al Județului Alba. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară APA ALBA 

transmite prin adresa nr. 93/19.03.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 

5320/19.03.2018, că Societatea Comercială APA-CTTA S.A. a achiziţionat din Fondul de 

Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare bunuri din categoria mijloacelor fixe şi anume : 

- Sistem I7+ licenţă Win 10 pro + monitor Philips, 3 buc. in valoare de 4.938,00 lei fiecare, 

- Generator de curent TR40D, 1 buc. in valoare de 71.000,00 lei , 

- Oscilioscop digital portabil Fluke 124B/EU, 1 buc. in valoare de 8.800,00 lei, 

- Multifuncţional laser mono Workcentre 5022+ modul de reţea Xerox 497K14820 pentru 

Work Centre 5022/2054, 8 buc. in valoare de 3.565,00 lei fiecare, 

- Multifuncţional laser mono Workcentre 5022+ modul de reţea Xerox 497K14820 pentru 

Work Centre 5022/2054, 1 buc. in valoare de 3.548,00 lei, 

- Laptop Asus Rogue STRIX GL 553 VD-FY 034+ licenţă OEM Microsoft Windows 10, 1 

buc. în valoare de 5.193,00 lei, 

De asemenea, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară APA ALBA transmite si lista 

obiectelor de inventar (în valoare totală de 4.108,00 lei) achiziţionate din Fondul de Întreținere, 

Înlocuire și Dezvoltare de către Operatorul regional Societatea Comercială APA-CTTA S.A.. 

Conform Capitolului II- Finanţarea Lucrărilor (investiţiilor) din Contractul de delegare a 

gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1969-12770/2008, 

dividendele şi redevenţa plătite de Operator trebuie returnate acestuia pentru a alimenta Fondul 

de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare (denumit fond IID). Pentru a scurta mecanismul de 

circulaţie al fondurilor şi pentru a asigura eficientizarea procesului de rambursare a 

împrumuturilor şi realizarea de investiţii din surse proprii, Consiliul Judeţean Alba în calitate de 

Autoritatea Delegantă este de acord ca întregul profit de distribuit după deducerea sumelor 

alocate la rezerve conform prevederilor legale, să fie direct vărsate în fondul IID. Concesionarea 

bunurilor menţionate, către Societatea Comercială APA-CTTA S.A. se va realiza prin Act 

adiţional, întocmit de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară APA ALBA, care modifică 

Anexa 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 

canalizare nr. 1968-12770/2008. 

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

dispoziţiilor art. 91 alin. 1 lit. c și ale art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare potrivit cărora consiliul 

judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului, va completa 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al Judeţului Alba cu mijloacele fixe 

achiziţionate din fondul I.I.D., iar concesionarea acestora către S.C. APA-CTTA S.A., va 

permite Operatorului regional, să realizeze o mai buna gestionare a serviciilor publice de 

alimentare cu apă şi de canalizare, la nivelul judeţului Alba. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Ioan BODEA 

 

 

 

 

Întocmit: Andreea Maria BABIN 



ROMÂNIA   

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul „Împrejmuire Centru de vizitare Poarta Raiului” 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna aprilie 2018; 

Luând în dezbatere: 

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

și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Împrejmuire Centru de vizitare Poarta 

Raiului”; 

- raportul de specialitate comun, nr. 6651/3 aprilie 2018 al Direcţiei amenajarea 

teritoriului și urbanism şi Direcţiei juridică și relații publice din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Județean Alba;  

Luând în considerare prevederile: 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 21/2011 privind aprobarea Contractului de 

administrare a sitului de importanţă comunitară Frumoasa;   

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 10/2016 privind aprobarea angajamentului de 

asumare a sustenabilității rezultatelor Proiectului „Managementul integrat al siturilor 

ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa”, pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la 

finalizarea acestuia; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. b, art. 91 alin. 3 lit. f şi art. 126 din Legea nr. 215/2001 a 

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

- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
 - H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

- Ordinului ministrului mediului apelor şi pădurilor nr. 1158 din 24 iunie 2016 privind  

aprobarea Planului de management şi Regulamentul Siturilor Natura 2000 siturilor ROSCI0085 

Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa; 

 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 aproba Studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Împrejmuire Centru de 

vizitare Poarta Raiului”, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Împrejmuire Centru de 

vizitare Poarta Raiului”, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei amenajarea 

teritoriului și urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

comunică: Prefectului Județului Alba, Direcţiei amenajarea teritoriului și urbanism, Direcţiei 

gestionarea patrimoniului, Direcţiei dezvoltare şi bugete şi Direcţiei juridică și relații publice din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                             AVIZAT, 

        PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                 Ion DUMITREL                     Vasile BUMBU   

 

 

Înregistrat cu nr. 111 

Alba Iulia,  3 aprilie 2018 

http://www.cjalba.ro/


               Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Judeţean Alba nr. 111 din 3 aprilie 2018   

 

 

 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI 

„ÎMPREJMUIRE CENTRU DE VIZITARE POARTA RAIULUI” 
 

 

 

1. Denumirea obiectivului de investiţii: „Împrejmuire Centru de vizitare Poarta Raiului” 

 

2. Proiectant: S.C. CAPITEL PROIECT S.R.L.  

 

3. Beneficiarul obiectivului: CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

 

4. Amplasamentul obiectivului: satul Tău-Bistra, Trup Poarta-Raiului, comuna Șugag, 

județul Alba, C.F. 70792 Şugag, nr. cad. 70792 

 

5. Indicatori tehnico - economici:  

 Principalii indicatori tehnico economici ai investiției sunt: 

- Valoarea totală a investiţiei este de      134613,59  lei cu TVA,  

din care valoarea C+M este  de   105360,03 lei cu TVA. 

 - sistemul constructiv ales este din fundații de beton izolate, ancore metalice, elemente de 

ancorare și stâlpi de lemn. 

- durata de execuţie a obiectivului: 12 luni 

- perimetrul  terenului are o lungime de 275,13 m 

- adâncimea de fundare va fi de 105 cm sub cota terenului natural  

- regim de înălțime propus: minim 1,4 m și maxim 3 m 

 

6. Finanţarea investiţiei:  

- buget local 134.613,59  lei cu TVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA   

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre  privind aprobarea Studiului de fezabilitate  

și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  

„Împrejmuire Centru de vizitare Poarta Raiului” 

 

 

 

 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 10 din 28 ianuarie 2016 privind aprobarea 

angajamentului de asumarea a sustenabilității rezultatelor proiectului „Managementul integrat 

al siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa” pentru o perioada de cel puțin 5 

ani  de la finalizarea acestuia, Consiliul Județean Alba se obliga să asigure sustenabilitatea 

rezultatelor Proiectului: „Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi 

ROSPA0043 Frumoasa” prin implementarea măsurilor cuprinse în planul de management al 

sitului Frumoasa.  

      Obiectivele Planului de management vizează promovarea și aplicarea unor forme de 

vizitare și turism în concordanţă cu obiectivele de conservare ale sitului, precum și îmbunătăţirea 

atitudinii populației faţă de valorile naturale ale sitului, prin informare, conştientizare, implicare 

și educare a tinerei generații în spiritul protecției naturii.  

             Prin Proiectul: „Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi 
ROSPA0043 Frumoasa”, Consiliul Județean Alba a realizat Centrul de vizitare din Poarta 

Raiului. Terenul pe care se află centrul de vizitare sus amintit se găseşte într-o zona turistică 

importantă a județului Alba, caracterizat prin sălbăticia locurilor şi frumuseţile sale naturale. 

Centrul de vizitare are rolul de a informa și conștientiza factorii interesați din localitățile 

cuprinse în aria naturală protejată Frumoasa, cu privire la importanța conservării biodiversității 

din zona Frumoasa.  

      Clădirea Centrul de vizitare de la Poarta Raiului este situată în satul Tau-Bistra, Trup 

Poarta-Raiului, comuna Șugag, județul Alba, pe un teren cu o suprafața de 4094 mp, înscris în 

cartea funciara numărul 70792 Şugag, nr. cad. 70792. Terenul este proprietatea Judeţului Alba şi 

în administrarea Consiliului Județean Alba și se află în intravilanul localității Tău-Bistra, Trup 

Poarta-Raiului, comuna Șugag, județul Alba. Clădirea și terenul aferent sunt înscrise în domeniul 

public al Județului Alba. 

            Având în vedere zona foarte puțin populată și sălbatică, dar și prezența animalelor 

sălbatice se impune necesitatea realizării protejării obiectivului Centrul de vizitare de la Poarta 

Raiului și a centrelor expoziționale exterioare. 

Având în vedere cele expuse mai sus, 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 județeni, de președintele consiliului 

județean, de vicepreședinții consiliului județean sau de cetățeni, precum și în conformitate cu 

prevederile art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 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 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul „Împrejmuire Centru de vizitare Poarta Raiului”, înregistrat cu nr. 

111/3 aprilie 2018. 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 



ROMANIA   

JUDETUL ALBA 

CONSILIUL JUDETEAN 

DIRECȚIA AMENAJAREA  

TERITORIULUI ȘI URBANISM 

Nr. 6651/03.04.2018 

 

 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre  privind aprobarea Studiului de fezabilitate  

și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  

„Împrejmuire Centru de vizitare Poarta Raiului” 

 

 

 

        Situl de importanţă comunitară ROSCI0085 Frumoasa a fost desemnat arie naturală 

protejată prin Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1964/2007 privind 

instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte 

integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările și completările 

ulterioare. 

        Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0043 Frumoasa a fost desemnată arie 

naturală protejată conform Hotărării Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de 

protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în 

România, cu modificările și completările ulterioare. 

      Situl de importanţă comunitară ROSCI0085 Frumoasa și Aria de protecţie specială 

avifaunistică ROSPA0043 Frumoasa sunt administrate de către Consiliul Judeţean Alba, denumit 

în continuare Administrator, conform Contractului de administrare nr. 04/01.03.2010. 

      Obligația elaborării Planului de management şi a regulamentului ariilor naturale protejate 

i-a revenit administratorului, fiind aprobate prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și 

Pădurilor nr. 1158 din 21.06.2016.  

      Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.10 din 28.01.2016 privind aprobarea 

angajamentului de asumarea a sustenabilității rezultatelor proiectului „Managementul integrat al 

siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa” pentru o perioada de cel puțin 5 ani  

de la finalizarea acestuia, Consiliul Județean Alba se obliga se asigure sustenabilitatea 

rezultatelor proiectului: „Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi 

ROSPA0043 Frumoasa” prin implementarea masurilor cuprinse în planul de management al 

sitului Frumoasa.  

      Obiectivele Planului de management vizează promovarea și aplicarea unor forme de 

vizitare și turism în concordanţă cu obiectivele de conservare ale sitului precum și îmbunătăţirea 

atitudinii populației faţă de valorile naturale ale sitului, prin informare, conştientizare, implicare 

și educare a tinerei generații în spiritul protecției naturii.  

            Clădirea Centrul de vizitare de la Poarta Raiului a fost realizată prin proiectul 

„Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa”, SMIS – 

CSNR 36409 și este situată în satul Tau-Bistra, Trup Poarta-Raiului, comuna Șugag, județul 

Alba, pe un teren cu o suprafața de 4094 mp. 

Terenul pe care se află centrul de vizitare sus amintit, se găseşte într-o zona turistică importantă a 

județului Alba, caracterizat prin sălbăticia locurilor şi frumuseţile sale naturale.  

             Având în vedere zona foarte puțin populată și sălbatică dar și prezența animalelor 

sălbatice se impune necesitatea realizării protejării obiectivului Centrul de vizitare de la Poarta 

Raiului și a centrelor expoziționale exterioare. 

Scopul investiției ”Împrejmuire Centru de vizitare Poarta Raiului” este de a proteja 

clădirea dar și centrele expoziționale exterioare de animalele domestice și sălbatice. 

Prin soluția de proiectare adoptată în Studiul de fezabilitate, proiectul își propune 

construirea împrejmuirii care conține poarta de acces pietonal, poarta de acces auto și 

împrejmuirea.  



Împrejmuirea se va face pe perimetrul terenului și va avea o lungime totală de  275,13 

metri, din care porțile de acces pietonal și porțile de acces auro vor avea 10,45 metri iar 

împrejmuirea  264, 68 metri. 

 

 Principalii indicatori tehnico economici ai investiției sunt: 

 - Valoarea totală a investiţiei este de 134.613,59  lei cu TVA, din care valoarea C+M este  

de 105.360,03 lei cu TVA. 

 - sistemul constructiv ales este din fundații de beton izolate, ancore metalice, elemente de 

ancorare și stâlpi de lemn. 

-  durata de execuţie a obiectivului: 12 luni 

- perimetru  terenului are o lungime de 275,13 m 

- adâncimea de fundare va fi de 105 cm sub cota terenului natural  

- regim de înălțime propus: minim 1,4 m și maxim 3 m. 

Conform art. 91- (3), lit."f" din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean aprobă documentaţiile 

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

legii, respectiv potrivit art. 126 lucrările de construcţii şi reparaţii de interes public, finanţate 

din bugetele comunelor, oraşelor, municipiilor sau judeţelor, se execută numai pe baza unor 
documentaţii tehnico-economice avizate sau aprobate, după caz, de consiliul local ori de 

consiliul judeţean şi numai pe baza unei licitaţii publice, în limitele şi în condiţiile prevăzute de 

lege. 

   Față de cele prezentate, considerăm că Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului 

de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Împrejmuire Centru de 

vizitare Poarta Raiului” 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,                             Arhitect sef,                        Director executiv, 

           Marian Aitai                                 Voichița Coman                         Liliana Negruţ 
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', 1T"l"j3re. a.spaliiilor verzi dar inrpticd
'vegte indicele de ocuprare a terernuril,rrr cu

- studiu privind valoarea resursei cufturale;

- studiu topografic;

1,3fl',:o3f ':il:;:i",:",1:,,":::;:T::::,,T:tl"rt-iar sit de imporrarn{d comun*ar-i prin
7#"H,1:u"n!3?21^0.!':::! ::!yi::: :?n:i;;i-,,i""'""i8'";:i;;!';:;?-]n;"J:jTffl %Jimpoftan{a comunitard, ,r, iiii" integraita-" irid":":;';:]'"::r?fi'!;f ,f"irllrifrlrori,Romdnia.Komania.
- studii de specialitate neoe specrarrtate ngcellre in funclie.de specificur investi[iei.

|: ":,.:,=i, i*flrii unor studii de speciatiitate specifice.3.5. Grafice orientiative de realiizare a investitiei
fnrnvestifiase preconiz eg4dta se reati]4 i; t#;. de 12 runi,

analizd, inclusiv specificarea perioadei de rel'erinlri gi

antropici {;i naturali,



, dupd caz;

lui de investifii:
de ganse;

propune realizarea uneii imprejmuiri pentru a
, lata de exterior cum ar fi: perso",n.i ninorite,

cupratd prin realizarea investifiei: .in 
feza de

or fi necesare cinci persoane, iar in ferza de

, finclusiv impactul asupra biodivensitdlii gi a

i.

portat la contextul naturerl gi antropir: Tn care

4'5' Analiza cererii de bunuri gi servicii, care justificd dimensionarea obierctivullui deinvestitii

o protectie incintei Centrului de Vi:z:itarer, fata
siifata de distrugeri.
a indicatoriror de prerlorman{d fi.anrciard:

internd de rentabiriterte; sustenabiriitatea

cea mai rentabild dirr punct <Je veldere algerii pnoprietatii.
area indicatoriror de perfclrmanfd eroc,n'micd:
tabilitate gi raportul cost_llenefltiu ,lar, Orpa

construcfia este eficientd din punct de vedere ar costurui.4.8. Analiza de sQnzitivitatesr
Nu este cazul.

arneniajitril care

.p91. .lr,,lltera_f),

tehnic;,



5'2' selectarea gijustificarea scenariului/opliunii optim e) recom.ndat(e)

5.3. Descrrerea scena riu rui/opf iun ii optim (er) recomandat(e) privin d :renului:

LBA lsi se afla in intrarvilanuil
etul l\lb,a, pe un terren cu o
nr. cad 70792.

plasat in intravilanul localitatii
iu public.

ct de vedere tehnofogic, construr:tiv, tehnic,
n rucrdri pentru inves'ii1ia o" o"ia,'fcieatar rezultd din indicaLtoriii tehnico-ecoiromici

' investitii: "lmprejrnuine centru de Vizitare poarlia-Rariului,,.
atea Tau_Bistra, Trup poarta_naiutui, ,ornun, Sugiag, judetul

mp. ;onsiliuf Judetean Alba, domeniul p"6rii', rn suprafata de 4og4
a se reariza este o investitie noua si c,onsta in oonstruireae acces pietonar, proarta de acc es auto si imprel-rnri;;;..'-pe perimetrur terenurui si va avea o iui.,gime totara der 2rzs,13pietonar si poarta de acces *t'li.. 

"uu, 10,4!i rn iar

;h:ff:i::',1"T:f:t*i":ffi.fl10' h amb-1"ti;.,i.1ffi1??.1,"u?oilffi:[1]H$q,3frlJeuiiT,?_

or"u"=fi"'olilT:?t"", cont .de dorinta beneficiarurui, astfert aru fost
minim 1,40; ri ,"* fmprejmuirea. Inaltimea prop,r.r, 

"*t" d"
lemn. Rccesui pi"ton, ia realiza din stalpidle lemn sii scuaduri de
de acces auto Oetimi e sunt amplasate del c parte si alta a porti
g.05 m ,i erie Jelimit tinere. Accesul auto are o latime tr:tata Oe
doua p"rti .lL r" o" ustinere' Poarta de acces auto este forrmata din

lnformatii nec tei per o raza de 165 de gracle.

Stalpul u. ti J"""rpr, : rdimensiune.stalp l.=='f,{Q cm; L=,1=10 cm.llg#r,l,tti:[i .':J{H,,ffiiltljl;lffJfrifl,i,ll,,:ii;iiffiill
20 cm aiitanta una O ^.1T 

20 cm fata de cota terenului n"rir,=l ,i f"---m 
-R^;;li-i,,: -^irr,-. avea urmatOalele dimensrirtrri'znrr r^tqo -.^to

une stalp h='340 6ry1 l;::[::!Qqp1

.va 
invelii cu strait birtuminos"

h=340,cm L=l=2Oc;mt, baza
rat bituiminos. Dimernsiunea

o, prope tennotogice giteste

.;===:::_::--:::::._=::= jr: _- :::: __,r _ ,-:



aferen[i obiectivului de lnvesti[ii:
obj::Jylt de,.investilii, exprlmatd in tei, cu_rnontal (C+M), in conformitate cu devizul

i

i

,formanfd _ elemente fizicelcapercitdli fiziae
stilii._ gi, dupd caz, c;aliitativi, ?n 

"ri,ioinrriirturice in vigoare;
cotei terenului naturat.

inaltime parter si turn si are urnrtrtorea
COMPARTI MENTA RE PARTER

curte interioara e-azvvrle rl.Eluala 5=62.23 mptarnat o-^, A^;il;' !-=9"?o'obirou l-=9 l9'o#; P-=9f9lpS=12.05 mpgrup sanitar femei o-
.1rr rn 6^^;+^- ,^--. 1.. 5=5'46 mP

9::f1'jl1r barbati s=5 61 mbcentrala termica 5=16.7g mpdepozit lemne q-ra az --S=28.67 mp

S=8.54 mp

TOTAL PARTERFROFI,S

lXy!:Z:?l!S.t::^t:zy!?1,!;,-;;';,i"q,r3i,reor",-,7
Sc=334.30 rnpr

COMPARTIMENTqRE TURN

3.52 nrp

.,,1.92 rp Sc=12.g6x3=3g.gg mp

rezultaUoperare, stabilifi ln funcfier de
a-

d) durata estimatd de executie a obiectivului de i vestifii, exprimatd in luniDurata estimatd esite rje e luni.



financiare gi economice: fonduri proprii, credite brancare, alocafii de la bugetul de staullugetul
lX?:! ij;:;:;f,eitrne lsarant"te J"u contractate de stat, ronduii 

"rr";ni, nerambursiabire, arte

6. Urbanism, acordurigi avize conforme

6'1' certificatul de urbanism emis in vederr:a obfinerii autorizafiei de construireNu s-a solicitat in faza S.F.

oazurilor speciale, expres prevdzute, der lege
-Elistra comuna Sugag.

Itente 
.pentru proteo[iar mediurlui, rnds;uri de

,r, modalitatea de intelgrare a preverJerilor
omicd

tititrifilor

6'5' Studiu topograitic, vtzatde cStre oficiul de cadastru gi publiicitate Inrobitiarrd

6'6' Avize, acorduri gi studii s.pecifice, dupd caz, in funcfie de specificul obiercrtivului deinvestitii 9i care pot conrlifiona sotuliile tehnice
Nu s_au solicitat in faza S.F.

7. lmplementarea investilliei

l*JllJ?'Til' 1?;llll^::1[".:i,^"^,f:T"pir,? cu implementarea invu.stiliei

f:,og'jlj:"1i,,lj5f::3 ,^.^*:liis-L$#id;;':il;;,ril":'Jil'::rui cre carte
lt:::nn:l-r.^:ft:-i1 intravitanur rocaritatii rau_Bistr;;';ffi?"llff;iiir;1

; J,' 1,iJ"*' ffi Uit,':''rff ';i:11""1il,n"ifl 
;7O7A) nr nari 7n76. funoiaril nurnarul70792, nr" cad 70792.

implementare a obierctivului de
de implementarer a investifiei,

7. implementare, cuprinzdnd: durata deinvesti(ii lriiitice), Jurata de execul;ie, graficulegalonar ani, resurse necesare

Realizare rLTr z /rl\Y t\
| -realizarea sapaturilor si

cofrarea fundatiilor
:rurnaiea betonirtuf inAindati

si stalpi

montarea usilor: de acces si

mii lei) frru tt{--
39 843

35 415



8. Concfuzii 9i recornrarrdiri

Trasarea axelor.
operatiile ce se vor urmari in rinii mari ra e;xecutie sunt:

Montarea cofrajelor, apcorelor, stalpilor si turnare' betonuluiExecutarea imprejmuirii clin lemn 
-'''

'Pe durata intaririi-betoaneLois"'uo1 evita produclerea de socuri si incarcari loca': mari care
ffiSf%T jffi':[?. bet.nului' spiilinirit" .i ."ti.,i"ri'se pot scoate nunrai dupd ce betonur a

,[?'ffir:""J,T,"J,::ffr;[?';:,:i1i"i,,l?!l'"nda r::fectuarea receptiei srructurii de ,s7151.r1,
B. PIESE D
in funcfie de clasa de importanfd obiectiv.ului de investifii, piesele desenate sevor prezenta vante in raport c, c" 

"teni"ti",re 
acestuia, cuprinz6nd:

1. pfan de amplasare irir z<>nd:

- plan de amplasare in izond 1: 5000
2. plan de situafie;

- plan de situalie 1:2SA

3' planurigenerale' fa[ade gi secfiuni caracteristice, de arhitecturd cotate, scherne d(-. pri.cipiupentru rezisten{d gi insterlal;ii, volimetrii, scneme'iu,rliion"te, izomJiil, .,r, pranuri specifice,dupd caz;

7,, :3
1: 50

versale caracteristice, crcterte, planurii

A 05 - Vedere si plan _ imprejmuire 1: 50



SOCIETATEA COMERCIALA

CAPITEL
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]IMPREJMUIRE CENTRU DE VIZITARE "FRUMOASA "

; PI,AN T,E INCADRARE IN ZOIIA
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. arh. Marius BARBI;RI
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Anexa nr. 2 tra Froiectul d,e lrotdrdre aConsiliului fudelean AIba nr, III din 3 aprilie 201g

JryP:I9tI9RII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI
"TMPIREJMUTRE cENTRU nn viirc tRE poARTA RAruLUr,,

l. Denumirea obiectivului de investifii: ,,imprejmaire Centru de vizitare posrta Raialui,,
2. Proiectant: S.C. CAPITEL PROIECT S.R..L.

3' Beneficiarur orriectir,'lui: coNsILIUL J{JDETEAN ALBA

,"0,,"1;ftT%ii'iflilli,",'#l#tll; ?l?t 
rru-Bistra, rrup poarta-naiurui, comuna gugag,

5. Indicatori tehnico _ economici:
Principalii indicatori tehnico economici ai investigiei sunt:- Valoarea totald a investifiei este de tiqill,sg lei cu TVA,din care valoareaC+M este de iOjiOO,O: lei cu TVA.

"r."r#;;'rtffii;:i:H":t 
ales este din firndalii .rru.i* i zotate,ancorernetalice, el:mente de

,13 m
cota terenului natural

maxim 3 m

6. Finanlarea investiliei:
- buget local734513,59 lei cu TVA



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE   

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Alba, 

scoaterii din funcţiune şi casării a două rezervoare cilindrice,  

aflate în administrarea Serviciului de Ambulanţă Judeţean Alba 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna aprilie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul 

public în domeniul privat al Judeţului Alba, scoaterii din funcţiune şi casării a două rezervoare 

cilindrice, aflate în administrarea Serviciului de Ambulanţă Judeţean Alba; 

- raportul de specialitate nr. 6734/3 aprilie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 1283/15 martie 2018 a Serviciului de Ambulanţă Judeţean Alba, înregistrată 

la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 5775/22 martie 2018. 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 94/2006 privind darea în administrare 

Serviciului Judeţean de Ambulanţă Alba, a imobilului situat administrativ în municipiul Alba 

Iulia, Calea Moţilor, nr. 83, judeţul Alba; 

- Contractului nr. 5907-692/2006 de transmitere a dreptului de administrare de la 
Consiliul Judeţean Alba către Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba asupra imobilului situat 

administrativ în municipiul Alba Iulia, Calea Moţilor, nr. 83, judeţul Alba. 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a și art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a 

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

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

- Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 

necorporale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și 

valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților 

administrative-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001; 

- O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 

instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- H.G. nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale; 

- H.G. nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în 

contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor 

administrativ-teritoriale; 

- Ordinului nr. 2861/2009 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor 

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

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 



Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Alba a 

două rezervoare cilindrice, aparţinând imobilului situat administrativ în municipiul Alba Iulia, 

Calea Moţilor, nr. 83, judeţul Alba, în care îşi are sediul Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba.   

Art. 2. Se aprobă scoaterea din funcţiune şi casarea de către Serviciul de Ambulanţă 

Judeţean Alba a celor două rezervoare cilindrice la care se face referire în art. 1 din prezenta 

hotărâre. 

Art. 3. Poziţia cu nr. crt. 35 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Judeţului Alba se modifică după cum urmează: 

- coloana 3 va avea următorul cuprins: „Imobil situat administrativ în municipiul Alba 

Iulia, Calea Moţilor nr. 83, înscris în C.F. nr. 31339 Alba Iulia, sub nr. ord. A+1,4, cu nr. top. 

2900/2, 2904/2, 2905/2/2 şi 2906/2, compus din: Clădire Sediu Ambulanţă, având un regim de 

înălţime P, cu suprafaţa construită de 251,82 mp, cuprinzând 12 încăperi, realizată din: fundaţii 

de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă; Clădire Birouri 

Contabilitate, având un regim de înălţime P, cu suprafaţa construită de 63,95 mp, cuprinzând 4 

încăperi, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip 

terasă; Clădire Garaje și Atelier mecanic, având un regim de înălţime P, cu suprafaţa construită 

de 630,17 mp, cuprinzând 4 încăperi, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, 

planşeu de beton şi acoperiş tip terasă; Clădire Garaje, având un regim de înălţime P, cu 

suprafaţa construită de 390 mp, cuprinzând 11 încăperi, realizată din: fundaţii de beton, zidărie 

din cărămidă, planşeu de beton, şarpantă de lemn şi acoperiş din tablă; Clădire Centrală termică, 

având un regim de înălţime P, cu suprafaţa construită de 50 mp, cuprinzând 2 încăperi, realizată 

din: fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă; Rampă de 7 

tone, realizată din metal, în suprafaţă construită 28 mp. Teren aferent în suprafaţă totală de 4.349 

mp. Vecinătăţi: Est – Str. Mesteacănului, Sud – Str. Luceafărului, Vest – Ansamblu locuinţe, 

Nord  – Calea Moţilor”. 

  - coloana nr. 5  va avea urmărorul cuprins: „3.294.177,31 lei”. 

Art.  4. Contractul de administrare nr. 5907-692/2006, încheiat între Judeţul Alba prin 

Consiliul Judeţean Alba şi Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba, se modifică prin Act adiţional, 

în mod corespunzător. 

Art. 5. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din 

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

prezentei hotărâri. 

Art. 6. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Serviciului de 

Ambulanţă Judeţean Alba, Direcţiei juridică şi relaţii publice, Direcției de dezcoltare şi bugete şi 

Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba. 

                    

 

   AVIZAT 

      PREŞEDINTE,                                SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion DUMITREL                           Vasile BUMBU    

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 112 

Alba Iulia, 3 aprilie 2018 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat 

al Judeţului Alba, scoaterii din funcţiune şi casării a două rezervoare cilindrice, aflate în 

administrarea Serviciului de Ambulanţă Judeţean Alba 

 

 

 

Prin adoptarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 94/2006, Serviciul de Ambulanţă 

Judeţean Alba a primit în administrare, cu destinaţia de sediu, imobilul situat în municipiului 

Alba Iulia, Calea Moţilor nr. 83, judeţul Alba - proprietate publică a Judeţului Alba, încheindu-se 

în acest sens Contractul de administrare nr. 5907-692/2006. 

Datorită faptului că anumite mijloace fixe, aparţinătoare acestui imobil, au durată de viaţă 

depăşită şi îngreunează activitatea Serviciului în această locaţie, prin adresa nr. 1283/15 martie 

2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 5775/22 martie 2018, Serviciul de 

Ambulanţă Judeţean Alba solicită aprobarea casării a două rezervoare cilindrice, datorită 

degradării şi ineficienţei acestora. 

Rezervoarele  sunt construite din tablă de oţel, fiecare având o capacitate de 5000 litri. 

Conform Inventarului domeniului public al Judeţului Alba, anul dării lor în folosinţă este 1974, 

fiind deja amortizate integral. 

 Prin proiectul de hotărâre, propun trecerea din domeniul public în domeniul privat a celor 

două rezervoare cilindrice, scoaterea din funcţiune şi casarea lor de către Serviciul de Ambulanţă 

Judeţean Alba, potrivit solicitării mai sus menţionate. 

 Ţinând cont de trecerea în domeniul privat a celor două rezervoare cilindrice, propun 

modificarea în mod corespunzător a poziţiei cu nr. crt. 35 din Inventarul bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al Judeţului Alba şi a contractului de administrare nr. 5907-692/2006, 

încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba. 

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. 112 din 3 aprilie 2018. 

   

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. 6734/03.04.2018 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat 

al Judeţului Alba, scoaterii din funcţiune şi casării a două rezervoare cilindrice, aflate în 

administrarea Serviciului de Ambulanţă Judeţean Alba 

 

 

Conform art. 1 şi art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000, aprobată prin Legea 

nr. 246/2001, pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a 

activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-

teritoriale “Activele corporale care alcătuiesc domeniul public al statului sau al unităţilor 

administrativ-teritoriale de natura mijloacelor fixe, cu durata normală de utilizare consumată 

sau neconsumata, a căror menţinere în funcţiune nu se mai justifica, se scot din funcţiune, se 
valorifică si se casează. Pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, 

casării, activele corporale prevăzute, vor fi trecute în domeniul privat al statului sau al 

unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit reglementărilor privind proprietatea publică şi 

regimul juridic al acesteia.” 

Imobilul situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Calea Moţilor nr. 83, imobil în care 

îşi are sediul Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba, este proprietate publică a Judeţului Alba şi 

este cuprins în Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al Judeţului Alba la poziţia cu 

nr. crt. 35, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 974/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

Această unitate medicală a preluat în administrare, prin contractual nr. 5907-692/2006, 

construcţii, mijloace fixe şi teren aferent în suprafaţă de 4.349 mp. 

 Unele mijloace fixe aparţinătoare acestui imobil au durată de viaţă depăşită, sunt 

degradate şi nu se mai justifică prezenţa lor fizică în această locaţie, îngreunând de fapt 

activitatea Serviciului de Ambulanţă. 

În acest sens, prin adresa nr. 1283/15.03.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub 

nr. 5775/22.03.2018, Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba solicită aprobarea scoterii din 

funcţiune şi casării a două rezervoare cilindrice, având numerele de inventar 1006 şi 1007 şi o 

valoare contabilă de 0,78 lei fiecare, datorită degradării şi ineficienţei acestora. 

 Se propune aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a celor două 

rezervoare cilindrice, scoaterii din funcţiune şi casării lor de către Serviciul de Ambulanţă 

Judeţean Alba, potrivit solicitării mai sus menţionate. 

 Casarea celor două rezervoare cilindrice se va face de către Serviciul de Ambulanţă 

Judeţean Alba. 

 Prin trecerea în domeniul privat a celor două rezervoare, poziţia cu nr. crt. 35 din 

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Alba, se modifică după cum 

urmează: 

 coloana 3 va avea următorul cuprins: „Imobil situat administrativ în municipiul Alba 

Iulia, Calea Moţilor nr. 83, înscris în C.F. nr. 31339 Alba Iulia, sub nr. ord. A+1,4, cu nr. 

top. 2900/2, 2904/2, 2905/2/2 şi 2906/2, compus din: Clădire Sediu Ambulanţă, având un 

regim de înălţime P, cu suprafaţa construită de 251,82 mp, cuprinzând 12 încăperi, 

realizată din: fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip 

terasă; Clădire Birouri Contabilitate, având un regim de înălţime P, cu suprafaţa 

construită de 63,95 mp, cuprinzând 4 încăperi, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din 

cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă; Clădire Garaje+Atelier mecanic, având 

un regim de înălţime P, cu suprafaţa construită de 630,17 mp, cuprinzând 4 încăperi, 

realizată din: fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip 

terasă; Clădire Garaje, având un regim de înălţime P, cu suprafaţa construită de 390 mp, 

cuprinzând 11 încăperi, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de 

beton, şarpantă de lemn şi acoperiş din tablă; Clădire Centrală termică, având un regim 

de înălţime P, cu suprafaţa construită de 50 mp, cuprinzând 2 încăperi, realizată din: 

fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă; Rampă de 



7 tone,  realizată din metal, în suprafaţă construită 28 mp; Teren aferent în suprafaţă 

totală de 4.349 mp. Vecinătăţi: Est – Str. Mesteacănului, Sud – Str. Luceafărului, Vest – 

Ansamblu locuinţe, Nord  – Calea Moţilor”; 

 coloana nr. 5  va avea urmărorul cuprins: „3.294.177,31 lei”. 

 Se impune totodată, modificarea în mod corespunzător, prin Act Adiţional, a Contractului 

de administrare nr. 5907-692/2006, încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi Serviciul de 

Ambulanţă Judeţean Alba. 

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

dispoziţiilor art. 91 alin. 1 lit. c și ale art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare potrivit cărora consiliul 

judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului, va permite demararea 

procedurilor legale privind scoaterea din funcţiune şi valorificarea prin casare a două rezervoare 

cilindrice, ceea ce presupune şi trecerea din domeniul public în domeniul privat a acestor 

mijloace fixe, asigurându-se astfel şi o mai buna gestionare a bunurilor imobile, proprietate 

publică a Judeţului Alba. 

      

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Ioan BODEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Andreea Maria BABIN 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind prelungirea perioadei de închiriere a spaţiului în suprafaţă utilă totală de 40 mp, 

situat la etajul doi al imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul 

Alba - proprietate privată a Judeţului Alba  
 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna aprilie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind prelungirea perioadei de închiriere 

a spaţiului, în suprafaţă utilă totală de 40 mp, situat la etajul doi al imobilului din municipiul 

Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată a Judeţului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 7001/10 aprilie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea doamnei Cornelia Popa, în calitate de reprezentant al Convenţiei de grupare 

a cabinetelor de tehnică dentară, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, 

judeţul Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 6719/3 aprilie 2018; 

Luând în considerare prevederile:  

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 70/2013 privind aprobarea închirierii unor 

bunuri-spaţii, în suprafaţă utilă totală de 40 mp, situate la etajul doi al imobilului din municipiul 

Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, proprietate privată a Judeţului Alba, cu modificările 

ulterioare aduse prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 83/2014, Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 82/2015, Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 65/2016 şi Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 139/2017; 

- Contractului de inchiriere nr. 6369/30 aprilie 2013 încheiat între Judeţul Alba prin 

Consiliul Judeţean Alba şi doamna Cornelia POPA, în calitate de reprezentant al Convenţiei de 

grupare a cabinetelor de tehnică dentară, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5, 

judeţul Alba, precum şi Actul adiţional nr. 1/29 aprilie 2014, Actul adțional nr. 2/28 aprilie 

2015, Actul adiţional nr. 3/5 mai 2016 şi Actul adiţional nr. 4/20 aprilie 2017; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a și art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a 

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

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

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

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă prelungirea perioadei de închiriere a spaţiului în suprafaţă utilă totală de  

40 mp, situat la etajul doi al imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, județul 

Alba - proprietate privată a Judeţului Alba, până la data de 30 aprilie 2019, sens în care va fi 

încheiat Actul Adiţional nr. 5 la Contractul de închiriere nr.6369/30 aprilie 2013.  

Art. 2. Celelalte prevederi al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 70/2013, cu 

modificările ulterioare, rămân neschimbate.  

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

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

prezentei hotărâri. 

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

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, doamnei Cornelia 

Popa, Direcției juridice şi relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției 

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

 

       P. PREŞEDINTE                   AVIZAT 

       VICEPREŞEDINTE,                SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                     Dumitru FULEA                  Vasile BUMBU   

 

Înregistrat cu nr. 114 

Alba Iulia, 10 aprilie 2018 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind prelungirea perioadei de închiriere a spaţiului în suprafaţă 

utilă totală de 40 mp, situat la etajul doi al imobilului din municipiul Alba Iulia, str. 

Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată a Judeţului Alba 

 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 70/2013, a fost aprobată închirierea 

spaţiului, proprietate privată a Judeţului Alba, în suprafaţă utilă totală de 40 mp, situat la etajul 

doi al imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba, fiind încheiat în 

acest sens Contractul de închiriere nr. 6369/30 aprilie 2013, între Judeţul Alba prin Consiliul 

Judeţean Alba şi doamna Popa Cornelia, în calitate de reprezentant al Convenţiei de grupare a 

cabinetelor de tehnică dentară, cu sediul în imobilul din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 

5A, Judeţul Alba,pentru un an de zile si cu o chirie de 175 lei/luna. 

Prin Hotărârile Consiliului Judeţean Alba nr. 83/16 aprilie 2014, nr. 82/28 aprilie 2015, 

nr. 65/28 aprilie 2016 şi nr. 139/14 aprilie 2017, a fost prelungită perioada de închiriere a 

spaţiului până la data de 30 aprilie 2018, fiind mărită chiria la 280 lei/lună, ca atare fiind 

incheiate în acest sens Actele adiţionale nr. 1, nr. 2, nr. 3 şi nr. 4 la Contractul de închiriere nr. 

6369/30.04.2013.  

Prin solicitarea înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 6719/3 aprilie 

2018, doamna Cornelia Popa, în calitate de reprezentant al Convenţiei de grupare a cabinetelor 

de tehnică dentară, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba, 

solicită aprobarea prelungirii perioadei de închiriere până la data de 30 aprilie 2019, urmând a fi 

încheiat un nou act adiţional la Contractul de închiriere nr. 6369/30 aprilie 2013. 

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. 114 din 10 aprilie 2018. 

 

 

P. PREŞEDINTE 

VICEPREŞEDINTE 

Dumitru FULEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI ŞI INFORMATICĂ 

Nr. 7001/10.04.2018  

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind prelungirea perioadei de închiriere a spaţiului în suprafaţă 

utilă totală de 40 mp, situat la etajul doi al imobilului din municipiul Alba Iulia, str. 

Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată a Judeţului Alba 

 

În imobilul ,,Constructie şi teren aferent” - proprietate privată a Judeţului Alba, în care a 

avut sediul Policlinica Stomatologică, situat în municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5 A, cu 

un regim de înălţime S+P+2E au funcţionat cabinete stomatologice, desfăşurându-şi activitatea 

medici stomatologi şi specialişti în tehnică dentară. În anul 2007, aceştia au achiziţionat 

cabinetele individuale plus cota parte din bunurile indivize comune şi cota parte de teren 

construit din acest imobil, în urma licitaţiei organizate de Consiliul Judeţean Alba conform legii, 

potrivit O.G. nr. 110/2005, cu modificările şi completările ulterioare. În urma vânzării, în 

proprietatea privată a Judeţului Alba şi administrarea Consiliului Judeţean Alba a mai ramas o 

suprafaţă utilă totală de 368,72 mp, repartizată la parter, etaj I şi etaj II.  

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 70/2013, Consiliul Judeţean Alba a aprobat 

închirierea de către Convenţia de grupare a cabinetelor de tehnică dentară, a spaţiului, proprietate 

privată a Judeţului Alba, în suprafaţă utilă totală de 40 mp, situat la etajul doi al imobilului din 

municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A., cu scopul folosirii în comun pentru desfăşurarea în 

bune condiţii a actului medical stomatologic. 

Contractul de închiriere nr. 6369, a fost încheiat la data de 30.04.2013, între Consiliul 

Judeţean Alba şi doamna Cornelia Popa, în calitate de reprezentant al Convenţiei de grupare a 

cabinetelor de tehnică dentară, cu sediul în imobilul din Municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, 

nr. 5A, pentru un an de zile, respectiv până la data de 30.04.2014 şi  cu o chirie de 175 lei/lună 

chirie. Obiectul şi scopul Convenţiei de grupare este folosirea în comun a acestui spaţiu, care 

este asimilat spaţiilor conexe actului medical stomatologic.  

Prin Hotărârile Consiliului Judeţean Alba nr. 83/16 aprilie 2014, nr. 82/28 aprilie 2015, 

nr. 65/2016 şi nr. 139/2017 s-a prelungit perioada de închiriere a spaţiului până la data de 30 

aprilie 2018 şi s-a mărit chiria la 280 lei/lună, incheindu-se în acest sens Actele Adiţionale nr. 1, 

2, 3 şi 4 la contractul 6369/30.04.2013.  

Având în vedere că la data de 30.04.2018 contractul de închiriere expiră, prin adresa 

înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 6719/3 aprilie 2018, doamna Cornelia 

Popa, reprezentant al Convenţiei de grupare a cabinetelor de tehnică dentară, cu sediul în 

municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, solicită aprobarea prelungirii perioadei de 

închiriere până la data de 30 aprilie 2019, urmând a se încheia un nou act adiţional la contractul 

de închiriere nr. 6369/30.04.2013. 

Ţinând cont de faptul că tehnicienii dentari, care fac parte din Convenţia de grupare, sunt 

coproprietari ai imobilului în care Consiliul Judeţean Alba deţine mai multe bunuri spaţii, propun 

aprobarea prelungirii termenului de închiriere a celor două bunuri spaţii de la etajul doi al 

imobilului din Municipiul Alba Iulia, str. Basarbiei, nr.5 A, proprietate privată a judeţului Alba. 

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

dispoziţiilor art. 91 alin. 1 lit. c şi art. 123 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 şi poate hotărî ca bunurile ce 

aparţin domeniului public sau privat, sa fie concesionate ori sa fie închiriate în condiţiile legii, va 

permite prelungirea duratei Contractului de închiriere nr. 6369/30 aprilie 2013 cu doamna 

Cornelia Popa în calitate de reprezentant al Convenţiei de grupare a cabinetelor de tehnică 

dentară, până la data de 30 aprilie 2019.       

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 

 

Şef serviciu, 

               Paul Silviu TODORAN 

Întocmit: Andreea Maria BABIN 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al  Judeţului Alba, bugetului 

fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor instituţiilor publice și activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii  

pentru trimestrul I al anului 2018 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna aprilie 2018; 

 Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie 

ale bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor 

instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru 

trimestrul I al anului 2018; 

- raportul de specialitate nr. 7499 din 17 aprilie 2018 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Având în vedere prevederile : 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 57 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 

si completările ulterioare;       

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

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

 

 

H O T Ă RÂ R E 
 

 

Art. 1.  Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al Judeţului Alba pentru 

trimestrul I al anului 2018 conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile 

pentru trimestrul I al anului 2018 conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă contul de execuţie al bugetelor instituţiilor publice finanţate din 

venituri proprii și subvenţii din bugetul local pentru trimestrul I al anului 2018 conform 

anexei nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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

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

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

și relații publice și Direcţiei dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

 

               AVIZAT, 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 120  

Alba Iulia, 17 aprilie 2018 



Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Judeţean Alba nr. 120 din 17 aprilie 2018   

 

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL AL JUDEȚULUI ALBA 

PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2018 

    
 

    lei 

DENUMIRE 
Cod 

indicator 

Prevederi 

anuale 

Prevederi 

trim I 

Execuţie la 

31.03.2018 

VENITURILE SECȚIUNII DE 

FUNCŢIONARE 

000102 231.676.700 67.119.910 66.901.201 

I.  VENITURI CURENTE 0002 144.877.700 44.919.910 47.489.533 

A.  VENITURI FISCALE 0003 145.586.700 45.252.910 47.992.665 

A1. IMPOZIT PE VENIT, 

PROFIT,  ŞI CÂŞTIGURI DIN 

CAPITAL DE LA PERSOANE 

FIZICE 

0006 49.700.000 17.583.000 21.143.249 

Cote si sume defalcate din impozitul 

pe venit 

0402 49.700.000 17.583.000 21.143.249 

A2.  IMPOZITE ŞI TAXE PE 

BUNURI ŞI SERVICII 

0010 95.886.700 27.669.910 26.849.416 

Sume defalcate din TVA 1102 93.972.000 27.017.000 26.536.000 

Taxe pe utilizarea bunurilor, 

autorizarea utilizării bunurilor sau pe 

desfăşurarea de activităţi 

1602 1.914.700 652.910 313.416 

B.   VENITURI NEFISCALE 

(0013+0014) 

0012 -709.000 -333.000 -503.132 

B1.  VENITURI DIN 

PROPRIETATE 

0013 330.000 87.000 71.392 

Venituri din proprietate 3002 330.000 87.000 71.392 

B2.  VÂNZARI DE BUNURI ŞI 

SERVICII 

0014 -1.039.000 -420.000 -574.524 

Venituri din prestări servicii şi alte 

activităţi 

3302 1.500.000 375.000 374.405 

Amenzi, penalităţi şi confiscări 3502 105.000 25.000 2.477 

Diverse venituri 3602 117.000 30.000 18.594 

Vărsăminte din secţiunea de 

funcţionare pentru finanţarea 

secţiunii de dezvoltare a bugetului 

local (cu semnul minus) 

370203 -2.761.000 -850.000 -970.000 

IV.  SUBVENŢII 0017 86.799.000 22.200.000 19.411.668 

SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE 

ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

0018 86.799.000 22.200.000 19.411.668 

Subvenţii de la bugetul de stat 4202 86.799.000 22.200.000 19.411.668 

CHELTUIELILE SECŢIUNII DE 

FUNCŢIONARE 

5002 231.676.700 67.119.910 50.921.604 

Autorităţi publice şi acţiuni externe 5102 18.825.930 7.882.000 5.852.921 

CHELTUIELI CURENTE 5102.01 18.825.930 7.882.000 5.853.353 

TITLUL I CHELTUIELI DE 

PERSONAL 

5102.10 13.485.000 4.431.000 3.236.941 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 5102.20 5.202.930 3.313.000 2.598.704 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 5102.55 31.000 31.000 0 

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 5102.59 107.000 107.000 17.708 

TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE 

ÎN ANII PRECEDENŢI 

RECUPERATE ÎN ANUL CURENT 

5102.84 0 0 -432 



Plăţi efectuate în anii precedenţi 

recuperate în anul curent 

5102.8501 0 0 -432 

Autorităţi executive şi legislative 510201 18.825.930 7.882.000 5.852.921 

Autorităţi executive 51020103 18.825.930 7.882.000 5.852.921 

Alte servicii publice generale 5402 3.257.500 835.700 741.011 

CHELTUIELI CURENTE 5402.01 3.257.500 835.700 741.011 

TITLUL I CHELTUIELI DE 

PERSONAL 

5402.10 1.132.500 266.750 265.512 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 5402.20 470.000 92.950 52.499 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 

UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 

PUBLICE 

5402.51 1.655.000 476.000 423.000 

Servicii publice comunitare de 

evidenţă a persoanelor 

540210 1.655.000 476.000 423.000 

Alte servicii publice generale 540250 1.602.500 359.700 318.011 

Tranzacţii privind datoria publică şi 

împrumuturi 

5502 3.200.000 650.000 509.776 

CHELTUIELI CURENTE 5502.01 3.200.000 650.000 509.776 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 5502.20 200.000 50.000 44.593 

TITLUL III DOBÂNZI 5502.30 3.000.000 600.000 465.183 

Apărare 6002 331.000 118.000 58.291 

CHELTUIELI CURENTE 6002.01 331.000 118.000 58.291 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 6002.20 331.000 118.000 58.291 

Apărare naţională 600202 331.000 118.000 58.291 

Ordine publică şi siguranţa 

naţională 

6102 300.000 257.500 14.306 

CHELTUIELI CURENTE 6102.01 300.000 257.500 14.306 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 6102.20 300.000 257.500 14.306 

Protecţie civilă şi protecţia contra 

incendiilor (protecţie civilă 

nonmilitară) 

610205 300.000 257.500 14.306 

ÎNVĂŢĂMÂNT 6502 7.492.000 1.885.400 642.679 

CHELTUIELI CURENTE 6502.01 7.492.000 1.885.400 644.861 

TITLUL I CHELTUIELI DE 

PERSONAL 

6502.10 87.000 30.000 11.332 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 6502.20 742.200 94.000 33.636 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 

UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 

PUBLICE 

6502.51 955.900 175.400 48.765 

TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 6502.57 5.603.900 1.536.000 527.302 

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 6502.59 103.000 50.000 23.826 

TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE 

ÎN ANII PRECEDENŢI 

RECUPERATE ÎN ANUL CURENT 

6502.84 0 0 -2.182 

Plăţi efectuate în anii precedenţi 

recuperate în anul curent 

6502.8501 0 0 -2.182 

Învăţământ preşcolar şi primar 650203 4.979.000 1.443.000 469.300 

Învăţământ primar 65020302 4.979.000 1.443.000 469.300 

Învăţământ  nedefinibil prin nivel 650207 2.513.000 442.400 173.379 

Învăţământ special 65020704 2.513.000 442.400 173.379 

SĂNĂTATE 6602 153.000 62.000 0 

CHELTUIELI CURENTE 6602.01 153.000 62.000 0 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 

UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 

PUBLICE 

6602.51 153.000 62.000 0 

Servicii medicale în unităţi sanitare 660206 153.000 62.000 0 



cu paturi 

Spitale generale 66020601 153.000 62.000 0 

Cultură, recreere şi religie 6702 33.746.270 9.085.570 7.433.195 

CHELTUIELI CURENTE 6702.01 33.746.270 9.085.570 7.445.695 

TITLUL I CHELTUIELI DE 

PERSONAL 

6702.10 1.531.700 455.700 362.311 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 6702.20 1.814.000 668.000 80.750 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 

UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 

PUBLICE 

6702.51 9.645.570 2.834.870 2.043.570 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6702.55 2.080.000 502.000 342.416 

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 6702.59 18.675.000 4.625.000 4.616.648 

TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE 

ÎN ANII PRECEDENŢI 

RECUPERATE ÎN ANUL CURENT 

6702.84 0 0 -12.500 

Plăţi efectuate în anii precedenţi 

recuperate în anul curent 

6702.8501 0 0 -12.500 

Servicii culturale 670203 8.424.270 2.639.270 1.748.527 

Biblioteci publice comunale, 

orăşeneşti, municipale 

67020302 2.121.700 775.700 312.957 

Muzee 67020303 4.082.570 1.022.570 1.022.570 

Instituţii publice de spectacole şi 

concerte 

67020304 2.220.000 841.000 413.000 

Servicii recreative şi sportive 670205 2.000.000 500.000 342.416 

Sport 67020501 2.000.000 500.000 342.416 

Servicii religioase 670206 18.675.000 4.625.000 4.604.148 

Alte servicii în domeniile culturii, 

recreerii şi religiei 

670250 4.647.000 1.321.300 738.104 

Asigurări şi asistenţă socială 6802 142.424.000 41.462.000 32.588.419 

CHELTUIELI CURENTE 6802.01 142.424.000 41.462.000 32.588.419 

TITLUL I CHELTUIELI DE 

PERSONAL 

6802.10 40.000.000 11.473.000 9.661.603 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 6802.20 15.225.000 7.589.000 3.969.034 

TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 6802.57 86.799.000 22.200.000 18.873.118 

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 6802.59 400.000 200.000 84.664 

Asistenţă socială în caz de boli şi 

invalidităţi 

680205 116.586.000 32.576.000 26.472.752 

Asistenţă socială în caz de 

invaliditate 

68020502 116.586.000 32.576.000 26.472.752 

Asistenţă socială pentru familie şi 

copii 

680206 25.838.000 8.886.000 6.115.667 

Protecţia mediului 7402 1.942.000 519.200 294.855 

CHELTUIELI CURENTE 7402.01 1.942.000 519.200 294.855 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 7402.20 1.942.000 519.200 294.855 

Reducerea şi controlul poluării 740203 81.000 24.200 12.217 

Salubritate şi gestiunea deşeurilor 740205 1.861.000 495.000 282.638 

Colectarea, tratarea şi distrugerea 

deşeurilor 

74020502 1.861.000 495.000 282.638 

Transporturi 8402 19.587.000 4.196.540 2.703.775 

CHELTUIELI CURENTE 8402.01 15.098.000 3.071.540 1.581.779 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 8402.20 15.098.000 3.071.540 1.581.779 

OPERAŢIUNI FINANCIARE 8402.79 4.489.000 1.125.000 1.121.996 

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE 

CREDITE 

8402.81 4.489.000 1.125.000 1.121.996 

Transport rutier 840203 19.580.000 4.195.790 2.703.275 

Drumuri şi poduri 84020301 19.580.000 4.195.790 2.703.275 



Alte cheltuieli în domeniul 

transporturilor 

840250 7.000 750 500 

Alte acţiuni economice 8702 418.000 166.000 82.376 

CHELTUIELI CURENTE 8702.01 418.000 166.000 82.376 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 

IT 

8702.20 348.000 96.000 12.376 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 

UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 

PUBLICE 

8702.51 70.000 70.000 70.000 

Turism 870204 348.000 96.000 12.376 

Alte acţiuni economice 870250 70.000 70.000 70.000 

VII. REZERVE, EXCEDENT / 

DEFICIT 

9602 0 0 15.979.597 

VENITURILE SECŢIUNII DE 

DEZVOLTARE 

000102 10.041.000 7.499.000 4.137.698 

VENITURI CURENTE 0002 2.761.000 850.000 970.000 

VENITURI NEFISCALE 0012 2.761.000 850.000 970.000 

C2.  VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI 

SERVICII 

0014 2.761.000 850.000 970.000 

Transferuri voluntare, altele decât 

subvenţiile 

3702 2.761.000 850.000 970.000 

Vărsăminte din secţiunea de 

funcţionare 

370204 2.761.000 850.000 970.000 

Încasări din rambursarea 

împrumuturilor acordate 

4002 0 0 2.500.000 

Sume din excedentul bugetului local 

utilizate pentru  finanţarea 

cheltuielilor secţiunii de dezvoltare 

400214 0 0 2.500.000 

IV.  SUBVENŢII 0017 6.150.000 6.069.000 88.572 

SUBVENŢII DE LA ALTE 

NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI 

PUBLICE 

0018 6.150.000 6.069.000 88.572 

Subvenţii de la bugetul de stat 4202 6.150.000 6.069.000 88.572 

Sume primite de la UE/alţi donatori 

în contul plăţilor efectuate şi 

prefinanţări aferente cadrului 

financiar 

48.02 1.130.000 580.000 579.126 

CHELTUIELILE SECŢIUNII DE 

DEZVOLTARE 

5002 124.064.330 29.054.400 2.628.329 

Autorităţi publice şi actiuni externe 5102 23.544.450 12.747.100 173.222 

CHELTUIELI CURENTE 5102.01 0 0 0 

TITLUL VIII PROIECTE CU 

FINANŢARE DIN FEN 

5102.56 0 0 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL 5102.70 23.544.450 12.747.100 173.222 

TITLUL XII ACTIVE 

NEFINANCIARE 

5102.71 23.544.450 12.747.100 173.222 

Autorităţi executive şi legislative 510201 23.544.450 12.747.100 173.222 

Autorităţi executive 51020103 23.544.450 12.747.100 173.222 

Alte servicii publice generale 5402 809.000 0 0 

CHELTUIELI CURENTE 5402.01 9.000 0 0 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 

UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 

PUBLICE 

5402.51 9.000 0 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL 5402.70 800.000 0 0 

TITLUL XII ACTIVE 

NEFINANCIARE 

5402.71 800.000 0 0 

Servicii publice comunitare de 540210 9.000 0 0 



evidenţă a persoanelor 

Alte servicii publice generale 540250 800.000 0 0 

Apărare 6002 132.000 0 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL 6002.70 132.000 0 0 

TITLUL XII ACTIVE 

NEFINANCIARE 

6002.71 132.000 0 0 

Apărare naţională 600202 132.000 0 0 

ÎNĂŢĂMÂNT 6502 22.000 22.000 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL 6502.70 22.000 22.000 0 

TITLUL XII ACTIVE 

NEFINANCIARE 

6502.71 22.000 22.000 0 

Învăţământ  nedefinibil prin nivel 650207 22.000 22.000 0 

Învăţământ special 65020704 22.000 22.000 0 

Sănătate 6602 21.781.250 5.539.000 1.188.378 

CHELTUIELI CURENTE 6602.01 21.507.000 5.399.000 1.188.378 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 

UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 

PUBLICE 

6602.51 21.507.000 5.399.000 1.188.378 

CHELTUIELI DE CAPITAL 6602.70 274.250 140.000 0 

TITLUL XII ACTIVE 

NEFINANCIARE 

6602.71 274.250 140.000 0 

Servicii  medicale în unităţi sanitare 

cu paturi 

660206 21.781.250 5.539.000 1.188.378 

Spitale generale 66020601 21.781.250 5.539.000 1.188.378 

Cultură, recreere şi religie 6702 12.739.010 3.712.900 222.000 

CHELTUIELI CURENTE 6702.01 2.836.900 2.836.900 222.000 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 

UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 

PUBLICE 

6702.51 2.836.900 2.836.900 222.000 

CHELTUIELI DE CAPITAL 6702.70 9.902.110 876.000 0 

TITLUL XII ACTIVE 

NEFINANCIARE 

6702.71 9.902.110 876.000 0 

Servicii culturale 670203 2.709.900 2.709.900 110.000 

Biblioteci publice comunale, 

orăşeneşti, municipale 

67020302 6.000 6.000 0 

Muzee 67020303 577.800 577.800   

Instituţii publice de spectacole şi 

concerte 

67020304 2.126.100 2.126.100 110.000 

Servicii recreative şi sportive 670205 8.538.110 0 0 

Sport 67020501 8.538.110 0   

Alte servicii în domeniul culturii, 

recreerii şi religiei 

670250 1.491.000 1.003.000 112.000 

Asigurări şi asistenţă socială 6802 7.502.000 452.000 0 

CHELTUIELI CURENTE 6802.01 0 0 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL 6802.70 7.502.000 452.000 0 

TITLUL XII ACTIVE 

NEFINANCIARE 

6802.71 7.502.000 452.000 0 

Asistenţă socială în caz de boli şi 

invalidităţi 

680205 7.173.000 423.000 0 

Asistenţă socială în caz de 

invaliditate 

68020502 7.173.000 423.000 0 

Asistenţă socială pentru familie şi 

copii 

680206 329.000 29.000 0 

Locuinţe, servicii şi dezvoltare 

publică 

7002 4.707.000 1.207.000 48.860 

CHELTUIELI CURENTE 7002.01 1.007.000 1.007.000 48.860 



TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 7002.55 1.007.000 1.007.000 48.860 

CHELTUIELI DE CAPITAL 7002.70 3.700.000 200.000 0 

TITLUL XII ACTIVE 

NEFINANCIARE 

7002.71 3.500.000 0 0 

TITLUL XVIII ACTIVE 

FINANCIARE 

7002.72 200.000 200.000 0 

Alimentare cu apă şi amenajări 

hidrotehnice 

700205 1.007.000 1.007.000 48.860 

Alimentare cu apă 70020501 1.007.000 1.007.000 48.860 

Alte servicii în domeniul locuinţelor, 

serviciilor şi dezvoltării comunale 

700250 3.700.000 200.000 0 

Protecţia mediului 7402 3.051.550 2.870.000 330.581 

CHELTUIELI CURENTE 7402.01 2.850.000 2.850.000 330.581 

TITLUL VIII PROIECTE CU 

FINANŢARE DIN FEN 

7402.56 0 0 0 

TITLUL X PROIECTE CU 

FINANŢARE FEN AFERENTE 

CADRULUI FINANCIAR 2014-

2020 

7402.58 2.850.000 2.850.000 330.581 

CHELTUIELI DE CAPITAL 7402.70 201.550 20.000 0 

TITLUL XII ACTIVE 

NEFINANCIARE 

7402.71 201.550 20.000 0 

Reducerea şi controlul poluării 740203 131.550 0 0 

Salubritate şi gestiunea deşeurilor 740205 2.920.000 2.870.000 330.581 

Colectarea, tratarea şi distrugerea 

deşeurilor 

74020502 2.920.000 2.870.000 330.581 

Acţiuni generale economice, 

comerciale şi de muncă 

8002 70.000 20.000 20.000 

CHELTUIELI CURENTE 8002.01 70.000 20.000 20.000 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 8002.55 70.000 20.000 20.000 

Acţiuni generale economice şi 

comerciale 

800201 70.000 20.000 20.000 

Programe de dezvoltare regională şi 

socială 

80020110 70.000 20.000 20.000 

Transporturi 8402 49.686.070 2.484.400 645.288 

CHELTUIELI CURENTE 8002.01 3.950.000 750.000 0 

TITLUL X PROIECTE CU 

FINANŢARE FEN AFERENTE 

CADRULUI FINANCIAR 2014-

2020 

8402.58 3.950.000 750.000 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL 8402.70 43.245.070 1.104.400 22.799 

TITLUL XII ACTIVE 

NEFINANCIARE 

8402.71 43.245.070 1.104.400 22.799 

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE 

CREDITE 

8402.81 2.491.000 630.000 622.489 

Transport rutier 840203 49.686.070 2.484.400 645.288 

Drumuri şi poduri 84020301 49.686.070 2.484.400 645.288 

Alte actiuni economice 8702 20.000 0 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL 8702.70 20.000 0 0 

TITLUL XII ACTIVE 

NEFINANCIARE 

8702.71 20.000 0 0 

Turism 870204 20.000 0 0 

VII. REZERVE, EXCEDENT / 

DEFICIT 

9602 -

114.023.330 

-21.555.400 1.509.369 

               AVIZAT, 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 



Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Judeţean Alba nr. 120 din 17 aprilie 2018   

 

 

 

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE 

NERAMBURSABILE PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2018 

 

 

    

lei 

DENUMIRE 
Cod 

indicator 

Prevederi         

anuale 

Prevederi 

trimestriale 

cumulate 

Execuţie la 

31.03.2018 

TOTAL VENITURI ALE 

SECŢIUNII DE DEZVOLTARE 000108 55.000,00 55.000,00 0,00 

I.  VENITURI CURENTE    55.000,00 55.000,00 0,00 

C.VENITURI NEFISCALE   55.000,00 55.000,00 0,00 

C2.  VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI 

SERVICII    55.000,00 55.000,00 0,00 

Transferuri voluntare, altele decât 

subvenţiile  3708 55.000,00 55.000,00 0,00 

Sume primite de la administraţiile 

locale în cadrul unor programe cu 

finanţare nerambursabilă  370806 55.000,00 55.000,00   

TOTAL CHELTUIELI 
4908 55.000,00 55.000,00 0,00 

Cheltuieli curente 08.01 55.000,00 55.000,00 0,00 

TITLUL VII ALTE 

TRANSFERURI 08.55 55.000,00 55.000,00 0,00 

Transferuri interne 08.5501 55.000,00 55.000,00 0,00 

Programe comunitare 08.550107 55.000,00 55.000,00 0,00 

Partea a IV-a SERVICII ŞI 

DEZVOLTARE PUBLICĂ, 

LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE 6908 55.000,00 55.000,00 0,00 

Locuinţe, servicii şi dezvoltare 

publică 7008 55.000,00 55.000,00 0,00 

Cheltuieli curente 7008,01 55.000,00 55.000,00 0,00 

TITLUL VII ALTE 

TRANSFERURI 7008,55 55.000,00 55.000,00 0,00 

A. Transferuri interne 7008,5501 55.000,00 55.000,00 0,00 

Programe comunitare 7008,55011 55.000,00 55.000,00 0,00 

Alte servicii în domeniile 

locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării 

comunale 700850 55.000,00 55.000,00 0,00 

 

 

               AVIZAT, 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Judeţean Alba nr. 120 din 17 aprilie 2018   

 

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI 

ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII 

PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2018 

    lei 

DENUMIRE 
Cod 

indicator 

Prevederi 

anuale 

Prevederi 

trimestriale 

cumulate 

Execuţie la 

31.03.2018 

VENITURILE SECȚIUNII DE 

FUNCȚIONARE 

000110 206.295.050 51.615.630 39.427.492 

I.  VENITURI CURENTE  0010 116.673.050 33.440.150 25.332.971 

C.VENITURI NEFISCALE 0012 116.673.050 33.440.150 25.332.971 

C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE 0013 163.000 25.000 39.479 

Venituri din proprietate 3010 163.000 25.000 39.479 

Venituri din concesiuni și închirieri 301005 163.000 25.000 39.479 

C2.  VÂNZARI DE BUNURI ȘI 

SERVICII 

0014 116.510.050 33.415.150 25.293.492 

Venituri din prestări de servicii și alte 

activități 

3310 116.415.880 33.320.980 25.186.780 

Venituri din contractele încheiate cu 

casele de asigurări sociale de sănătate 

331021 80.003.920 24.943.830 18.929.963 

Venituri din contractele încheiate cu 

direcţiile de sănătate publică alocate de la 

bugetul de stat 

331030 21.942.080 3.988.000 3.109.549 

Venituri din contractele încheiate cu 

direcţiile de sănătate publică alocate din 

venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii 

331031 7.426.600 2.048.700 1.781.563 

Venituri din contractele încheiate cu 

institutele de medicină din sume alocate 

de la bugetul de stat 

331032 2.886.000 561.000 532.386 

Alte venituri din prestări de servicii şi alte 

activităţi 

331050 4.157.280 1.779.450 833.319 

Diverse venituri 3610 136.370 136.370 106.712 

Sume provenite din finanţarea anilor 

precedenţi 

361032 0 0 0 

Alte venituri 361050 136.370 136.370 106.712 

Transferuri voluntare, altele decât 

subvenţiile 

3710 -42.200 -42.200 0 

Donaţii şi sponsorizări 371001 0 0 0 

Vărsăminte din secțiunea de funcționare 

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a 

bugetului local 

371003 -42.200 -42.200 0 

OPERAȚIUNI FINANCIARE 0016 1.053.700 1.005.110 961.414 

Operațiuni financiare 4010 1.053.700 1.005.110 961.414 

Sume utilizate din excedentul anului 

precedent pentru efectuarea de cheltuieli 

401015 1.053.700 1.005.110 961.414 

IV.  SUBVENȚII  17 88.568.300 17.170.370 13.133.107 

 SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE 

ALE ADMNISTRAȚIEI PUBLICE 
18 88.568.300 17.170.370 13.133.107 

Subvenții de la alte administrații 4310 88.568.300 17.170.370 13.133.107 

Subvenții pentru instituții publice 431009 11.370.570 3.380.870 2.536.570 

Subvenții din bugetul local pentru 

finanțarea cheltuielilor curente din 

domeniul sănătății 

431010 153.000 62.000 0 



Subvenţii din bugetul Fondului naţional 

unic de asigurări sociale de sănătate 

pentru acoperirea creşterilor salariale 

431033 77.044.730 13.727.500 10.596.537 

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE 

FUNCȚIONARE 

4910 206.295.050 51.615.630 37.677.733 

Alte servicii publice generale 5410 1.718.590 491.000 367.017 

CHELTUIELI CURENTE 541001 1.718.590 491.000 378.644 

Titlul I Cheltuieli de personal 5410.10 1.389.590 392.000 344.489 

Titlul II Bunuri și servicii 5410.20 329.000 99.000 34.155 

Titlul XIX Plăţi efectuate în anii anteriori 

şi încasaţi în anul curent 

541085 0 0 -11.627 

Servicii publice comunitare de evidență a 

persoanelor 

541010 1.718.590 491.000 367.017 

Tranzacții privind datoria publică și 

împrumuturi 

5510 96.000 24.000 10.101 

CHELTUIELI CURENTE 5510.01 96.000 24.000 10.101 

Titlul II Bunuri și servicii 5510.20 16.000 4.000 2.458 

Titlul III Dobânzi 5510.30 80.000 20.000 7.643 

Sănătate 6610 192.368.370 46.931.320 35.090.855 

CHELTUIELI CURENTE   6610.01 191.816.370 46.793.320 34.953.878 

Titlul I Cheltuieli de personal   6610.10 146.391.000 28.520.000 25.769.931 

Titlul II Bunuri și servicii   6610.20 44.839.960 18.131.320 9.077.737 

Titlul X Alte cheltuieli   6610.59 585.410 142.000 106.210 

OPERAȚIUNI FINANCIARE 6610.79 552.000 138.000 137.020 

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE 

CREDITE 

6610.81 552.000 138.000 137.020 

Titlul XIX Plăţi efectuate în anii anteriori 

şi încasaţi în anul curent 

6610.85 0 0 -43 

Servicii medicale în unități sanitare cu 

paturi 

661006 192.368.370 46.931.320 35.090.855 

Spitale generale 66100601 192.368.370 46.931.320 35.090.855 

Cultură, recreere și religie 6710 11.012.990 3.448.210 2.014.132 

CHELTUIELI CURENTE   6710.01 11.014.490 3.449.710 2.015.632 

Titlul I Cheltuieli de personal   6710.10 7.044.000 2.091.590 1.646.388 

Titlul II Bunuri și servicii   6710.20 3.876.090 1.334.020 357.788 

Titlu X Alte cheltuieli 67.10.59 94.400 24.100 11.456 

PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII 

PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN 

ANUL CURENT 

  6710.84 -1.500 -1.500 -1.500 

Plăți efectuate în anii precedenți și 

recuperate în anul curent 

67108501 -1.500 -1.500 -1.500 

Servicii culturale 671003 7.547.990 2.426.910 1.438.604 

Muzee 67100303 5.247.990 1.575.910 1.076.957 

Instituții publice de spectacole și concerte 67100304 2.300.000 851.000 361.647 

Alte servicii în domeniile culturii, 

recreerii și religiei 

671050 3.465.000 1.021.300 575.528 

Alte acțiuni economice 8710 1.099.100 721.100 195.628 

CHELTUIELI CURENTE   8710.01 1.099.100 721.100 195.628 

Titlul I Cheltuieli de personal   8710.10 442.000 125.000 109.607 

Titlul II Bunuri și servicii   8710.20 657.100 596.100 86.021 

Alte acțiuni economice 871050 1.099.100 721.100 195.628 

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 9610 0 0 1.749.759 

VENITURILE SECȚIUNII DE 

DEZVOLTARE 

000110 24.408.700 8.291.700 1.416.069 



Venituri nefiscale  0012 42.200 42.200 0 

Vânzări de bunuri și servicii 0014 42.200 42.200 0 

Transferuri voluntare, altele decât 

subvențiile 

3710 42.200 42.200 0 

Vărsăminte din secțiunea de funcționare 371004 42.200 42.200 0 

Venituri din capital 0015 0 0 4.022 

Venituri din valorificarea unor bunuri 3910 0 0 4.022 

Venituri din valorificarea unor bunuri ale 

instituţiilor publice 

391001 0 0 0 

Alte venituri din valorificarea unor bunuri 391050 0 0 4.022 

OPERAȚIUNI FINANCIARE 0016 13.600 13.600 1.669 

Încasări din rambursarea împrumuturilor 

acordate 

4010 13.600 13.600 1.669 

Sume utilizate din excedentul anului 

precedent pentru efectuarea de cheltuieli 

401015 13.600 13.600 1.669 

 Subvenții : 0017 24.352.900 8.235.900 1.410.378 

Subvenții de la alte administrații  4310 24.352.900 8.235.900 1.410.378 

Subvenții de la bugetele locale pentru 

finanțarea cheltuielilor de capital din 

domeniul sănătății 

431014 21.507.000 5.399.000 1.188.378 

Subvenții pentru instituții publice 

destinate secțiunii de dezvoltare 

431019 2.845.900 2.836.900 222.000 

CHELTUIELILE SECŢIUNII DE 

DEZVOLTARE 

4910 24.408.700 8.291.700 1.385.848 

Alte servicii publice generale 5410 9.000 0 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL 5410.70 9.000 0 0 

Titlul XII Active nefinanciare 5410.71 9.000 0 0 

Servicii publice comunitare de evidenţă a 

persoanelor 

541010 9.000 0 0 

Sănătate 6610 21.518.930 5.410.930 1.178.578 

TITLUL VIII PROIECTE CU 

FINANŢARE DIN FEN 

6610.56 0 0 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL 6610.70 21.518.930 5.410.930 1.178.578 

Titlul XII Active nefinanciare 6610.71 21.518.930 5.410.930 1.178.578 

Servicii medicale în unităţi sanitare cu 

paturi 

661006 21.518.930 5.410.930 1.178.578 

Spitale generale 66100601 21.518.930 5.410.930 1.178.578 

Cultura, recreere şi religie 6710 2.880.770 2.880.770 207.270 

Cheltuieli curente  6710.01 0 0 0 

Titlu VIII Proiecte cu finanţare din 

Fonduri externe nerambursabile (FEN) 

postaderare 

6710.56 0 0 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL   6710.70 2.880.770 2.880.770 207.270 

Titlul XII Active nefinanciare 6710.71 2.880.770 2.880.770 207.270 

Servicii culturale 671003 2.747.770 2.747.770 97.927 

Muzee 67100303 620.000 620.000 0 

Instituţii publice de spectacole şi concerte 67100304 2.127.770 2.127.770 97.927 

Alte servicii în domeniile culturii, 

recreerii şi religiei 

671050 133.000 133.000 109.343 

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 9610 0 0 30.221 

 

               AVIZAT, 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 



ROMÂNIA          

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie  

ale bugetului local al  Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile 

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

proprii pentru trimestrul I al anului 2018 

 

 

 

Ordonatorul principal de credite – Preşedintele Consiliului Judeţean, are obligaţia de a 

prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare, conturile de execuţie ale bugetelor judeţului 

întocmite pe cele două secţiuni, precum și execuţia bugetului împrumuturilor externe şi interne  

conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

În conturile de execuţie a bugetelor Judeţului Alba pe trimestrul I a anului 2018, sunt 

reflectate încasările realizate şi plăţile efectuate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 

asigurându-se funcţionarea în bune condiţii a tuturor instituţiilor din subordine precum și a 

acţiunilor, activităţilor și programelor gestionate de către Consiliul Judeţean Alba. 

Din analiza datelor înregistrate la data de 31 martie 2018, rezultă următoarele:  

 bugetul local al Judeţului Alba prezintă la secţiunea de funcţionare, partea de venituri, un 

grad de realizare de 99,67 %, iar la partea de cheltuieli de 75,87 %; 

 bugetul instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii 

prezintă la secţiunea de funcţionare - venituri un grad de realizare de 76,39%, iar la partea de 

cheltuieli un procent de 73,00%.  

Având în vedere cele prezentate, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, iniţiez și supun aprobării proiectul de 

hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al  Judeţului Alba, bugetului 

fondurilor externe nerambursabile şi bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii pentru trimestrul I al anului 2018, înregistrat cu nr. 120 

din 17 aprilie 2018. 

 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA          

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Nr. 7499/17 aprilie 2018 

 

 

Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie  

ale bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi 

bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii pentru trimestrul I al anului 2018 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 49 alin.(12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorii principali de credite au 

obligaţia de a prezenta trimestrial în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile 

deliberative, pentru trimestrul expirat, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu 

excepția  bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în 

raport cu gradul de colectare a veniturilor, astfel încât la sfârşitul anului: 

 să nu înregistreze plăţi restante; 

 diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru 

finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor 

restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. 

De asemenea, conform aceluiași act normativ, ordonatorii principali de credite au obligaţia 

de a prezenta trimestrial în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile 

deliberative, pentru trimestrul expirat, execuţia bugetului împrumuturilor externe și interne, cu 

scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârşitul anului: 

 să nu înregistreze plăţi restante; 

 diferenţa dintre tragerile autorizate în anul respectiv şi suma dintre plăţile efectuate şi 

plăţile restante, să fie mai mare decât zero. 

Contul de execuţie la data de 31.03.2018 al bugetului general al Judeţului Alba este prezentat 

mai jos pe cele trei tipuri de bugete care îl compun: 

 bugetul local al  Judeţului Alba; 

 bugetul fondurilor externe nerambursabile;  

 bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii. 

În cazul în care veniturile secțiunii de dezvoltare sunt mai mici decât cheltuielile aceleași 

secțiuni, echilibrul bugetar se asigură prin vărsăminte din veniturile secțiunii de funcționare şi 

utilizarea excedentului anilor precedenți. În cazul în care secțiunea de funcționare înregistrează 

deficit în cursul anului, se rectifică bugetul local prin diminuarea sumelor reprezentând 

vărsăminte din secțiunea de funcționare către secțiunea de dezvoltare. 

I. Contul de execuţie al bugetului local la 31.03.2018: 

1.La venituri: 

a) secţiunea de funcţionare: 

Prevederi bugetare anuale      231.676.700 lei 

Prevederi bugetare trimestriale cumulate          67.119.910 lei 

Încasări realizate         66.901.201 lei 

b) secţiunea de dezvoltare: 

Prevederi bugetare anuale        10.041.000 lei 

Prevederi bugetare trimestriale cumulate        7.499.000 lei 

Încasări realizate           4.137.698 lei 

 

2. La cheltuieli: 

a) secţiunea de funcţionare: 

Credite bugetare anuale     231.676.700 lei 

Credite bugetare trimestriale cumulate      67.119.910 lei 

Plăţi efectuate        50.921.604 lei 



 

b) secţiunea de dezvoltare: 

Credite bugetare anuale     124.064.330 lei 

Credite bugetare trimestriale cumulate             29.054.400 lei 

Plăţi efectuate          2.628.329 lei 

3. Excedent / deficit: 

    Secţiunea de funcţionare - excedent:  15.979.597 lei 

    Secţiunea de dezvoltare  -  excedent:   1.509.369 lei 

 

II. Contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile la 31.03.2018: 

 

1. La venituri: 

a) secţiunea de dezvoltare: 

Prevederi bugetare anuale        55.000 lei 

Prevederi bugetare trimestriale cumulate          55.000 lei 

Încasări realizate                  0 lei 

2. La cheltuieli: 

a) secţiunea de dezvoltare: 

Credite bugetare anuale         55.000 lei 

Credite bugetare trimestriale cumulate              55.000 lei 

Plăti efectuate                  0 lei 

 

 

III. Contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii la 31.03.2018: 

 

1. La venituri: 

a) secţiunea de funcţionare: 

Prevederi bugetare anuale        206.295.050 lei 

Prevederi bugetare trimestriale cumulate            51.615.630 lei 

Încasări realizate           39.427.492 lei 

b)  secţiunea de dezvoltare: 

Prevederi bugetare anuale        24.408.700 lei 

Prevederi bugetare trimestriale cumulate            8.291.700 lei 

Încasări realizate           1.416.069 lei 

  

2. La cheltuieli: 

a)  secţiunea de funcţionare: 

Credite bugetare anuale      206.295.050 lei  

Credite bugetare trimestriale cumulate      51.615.630 lei 

Plăti efectuate         37.677.733 lei 

b) secţiunea de dezvoltare: 

Credite bugetare anuale      24.408.700 lei 

Credite bugetare trimestriale cumulate              8.291.700 lei 

Plăti efectuate         1.385.848 lei 

 

Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete  

prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 120 din data de 17 aprilie 2018. 

 

 

Director executiv, 

Marian Aitai 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la propunerea candidatului pentru funcția de membru al Consiliului de 

Administrație și acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Alba în 

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

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna aprilie 2018; 

  Luând în dezbatere : 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la propunerea candidatului 

pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație și acordarea unui mandat special 

reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi 

Poduri Locale Alba” SA; 

 - raportul de specialitate nr. 7544/17 aprilie 2018 al Direcției dezvoltare și bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- lista scurtă a candidaților selectați în urma derulării procedurii de selecție pentru 

ocuparea funcției de membru al Consiliului de Administrație al Societății „Drumuri şi Poduri 

Locale Alba” SA, anexă a raportului final al comisiei de selecție nr. 6327/29 martie 2018; 

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

octombrie 2017 privind desemnarea reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a 

Acţionarilor la Societatea Drumuri şi Poduri Locale Alba SA; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit. d  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

ulterioare; 

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se propune candidat pentru funcţia de membru al Consiliului de Administraţie 

al Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA  în baza listei scurte a candidaților selectați, 

domnul Cârja Andrei Liviu . 

Art. 2. Se acordă mandat special doamnei Paraschiva HORVAT în calitate de  

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

Poduri Locale Alba” SA, pentru numirea domnului Cârja Andrei Liviu în funcția de 

administrator. 

Art. 3. În temeiul prezentei hotărâri se vor efectua modificările corespunzătoare la Oficiul 

Registrului Comerțului.  

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se  încredinţează  reprezentantul 

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

Alba” SA, doamna Paraschiva HORVAT. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

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

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

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

publice, Direcției dezvoltare și bugete 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. 121 

Alba Iulia,  17 aprilie 2018 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 
 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la propunerea candidatului pentru funcția de membru 

al Consiliului de administrație și acordarea unui mandat special reprezentantului 

Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi Poduri 

Locale Alba” SA 

 

 

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea publică tutelară în 

numele acționarului, propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, 

cu respectarea condițiilor de calificare, experiență profesională și selecție prevăzute de prezenta 

ordonanță. 

 În urma renunțării doamnei Mădăraş Mihaela la mandatul de administrator deţinut de 

aceasta, un post de administrator din cadrul Consiliului de Administrație al Societății „Drumuri 

şi Poduri Locale Alba” SA, a devenit vacant.  

În acest sens a fost iniţiată procedura de organizare a selecţiei candidaţilor pentru funcția 

devenită vacantă în cadrul Consiliul de Administraţie al Societății „Drumuri şi Poduri Locale 

Alba” SA.  

Astfel, în perioada 2 februarie 2018 - 29 martie 2018 a fost organizată şi s-a desfăşurat 

selecţia candidaţilor pentru funcţia vacantă de membru al Consiliului de Administraţie la 

Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA, de către comisia de selecție constituită la 

nivelul Consiliului Județean Alba.   

Consiliul Județean Alba în calitate de acționar unic la Societatea „Drumuri și Poduri 

Locale Alba” SA, exercită toate drepturile acţionarului în numele Judeţului Alba, prin 

reprezentantul mandatat.  

Astfel, în baza hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.309 din 19 octombrie 2017 de 

numire a reprezentantul Judeţului Alba în  Adunarea Generală a Acţionarilor, se impune 

acordarea unui mandat special doamnei Paraschiva HORVAT, reprezentant al Judeţului Alba 

pentru  numirea administratorului selectat, domnul Cârja Andrei-Liviu.  

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.  121  din  17 aprilie  2018. 

 

 

 PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

Direcţia Dezvoltare şi Bugete 

Nr. 7544/17 aprilie 2018 

 

 

Raport de specialitate 

cu privire la propunerea candidatului pentru funcția de membru al Consiliului de 

administrație și acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Alba în 

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

 

 

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

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

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

exploatarea acestora). 

Societatea este administrată conform sistemului unitar, consiliul de administrație fiind 

format din 5 membri. 

În urma demisiei doamnei Madaras Mihaela din funcția de administrator al societății 

Drumuri și Poduri Locale Alba SA (mandat revocat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 

379 din 19 decembrie 2017), un post de administrator a devenit vacant. 

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, 

autoritatea publică tutelară în numele acționarului, propune candidați pentru funcțiile de membri 

ai consiliului de administrație, cu respectarea condițiilor de calificare, experiență profesională și 

selecție prevăzute de prezenta ordonanță. 

În acest sens a fost iniţiată procedura de organizare a selecţiei candidaţilor pentru funcția 

devenită vacantă în cadrul Consiliul de administraţie al Societății  ”Drumuri şi Poduri Locale 

Alba” SA. Comisia de selecție constituită la nivelul Consiliului Județean Alba a organizat în 

perioada 2 februarie 2018 - 29 martie 2018 selecţia candidaţilor pentru funcţia de membru al 

Consiliului de administraţie.  

Potrivit Raportului final al Comisiei de selecție, nr.6327/29.03.2018,  cu privire la 

rezultatele procesului de selecție, candidatul selectat pentru propunerea de numire de către 

Adunarea Generală a Acționarilor în funcţia de membru al Consiliului de administrație al 

Societății  ”Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA, este domnul Cârja Andrei-Liviu. 

Consiliul Județean Alba în calitate de acționar unic la Societatea Drumuri și Poduri 

Locale Alba SA, exercita toate drepturile acţionarului în numele Judeţului Alba, prin 

reprezentantul mandatat.  

Astfel, în baza hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.309 din 19 octombrie 2017 de 

numire a reprezentantul Judeţului Alba în  Adunarea Generală a Acţionarilor, se impune 

acordarea unui mandat special doamnei Paraschiva HORVAT, reprezentant al Judeţului Alba 

pentru  numirea administratorului selectat. 

         Având în vedere aspectele de mai sus, prezentăm spre aprobare proiectul de hotărâre nr. 

121 din 17 aprilie 2018 cu privire la  propunerea candidatului pentru funcția de membru al 

Consiliului de administrație și acordarea unui mandat special,  reprezentantului Judeţului Alba în 

Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Drumuri şi Poduri Locale Alba SA. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Marian AITAI 
 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 76 din 28 martie 2018 privind 

aprobarea mutării activităţii Serviciului Redacţia „Discobolul” din cadrul Centrului de 

Cultură „Augustin Bena” Alba în cadrul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în ședința ordinară din luna aprilie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 76 din 28 martie 2018 privind aprobarea mutării activităţii Serviciului 
Redacţia „Discobolul” din cadrul Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba în cadrul 

Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba; 

- raportul de specialitate nr. 7580 din 18 aprilie 2018 al Biroului resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Având în vedere prevederile: 

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

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 44 alin. 4 şi anexa nr. 1 lit. c din  Legea nr. 334/2002 a bibliotecilor, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. I. Se aprobă modificarea anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 

76/28 martie 2018 – Statul de funcţii al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, după cum 

urmează: 

1. La poziţia 23 din statul de funcţii - funcția de „secretar de redacţie gradul I” se 

modifică în „secretar de redacţie gradul II” 

2. La poziţia 25 din statul de funcţii - funcția „redactor gradul II” se modifică în 

„redactor gradul I”. 

Art. II. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a Managerului Bibliotecii 

Judeţene „Lucian Blaga” Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

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

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, Centrului de 

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

relații publice şi Biroului resurse umane din cadrul aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

                                AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        Ion DUMITREL                   Vasile BUMBU   

 

 

 

Nr. 122 

Alba Iulia, 18 aprilie 2018 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDETEAN 

PREŞEDINTE     

 

                  

 

                                          

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba  

nr. 76 din 28 martie 2018 privind aprobarea mutării activităţii  

Serviciului Redacţia „Discobolul” din cadrul Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba  

n cadrul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 

 

 

 

Mutarea Serviciul Redacţia „Discobolul” din cadrul Centrului de Cultură „Augustin 

Bena” în  cadrul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, sub formă de compartiment cu trei 

posturi, două ocupate şi unul vacant, a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba 

nr. 76 din 28 martie 2018. 

Potrivit prevederilor art. 1 alin 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 76 din 28 

martie 2018 privind aprobarea mutării activităţii Serviciului Redacţia „Discobolul” din cadrul 

Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba în cadrul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba  

„personalul existent în cadrul Serviciului Redacţia „Discobolul” va fi preluat de Biblioteca 

Judeţeană „Lucian Blaga” Alba în cadrul compartimentului Redacţia „Discobolul”, pe funcţiile 

nou înfiinţate.” 

În urma analizării dosarelor de personal, pentru efectuarea transferului de personal între 

cele două instituţii publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Alba s-a constatat 

faptul că funcţiile persoanelor care vor fi preluate din cadrul Centrului de Cultură „Augustin 

Bena” Alba, nu corespund cu funcţiile înfiinţate în cadrul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” 

Alba. 

Pentru corectarea acestor funcții se impune modificarea statului de funcţii statul de 

funcţii al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba prin modificarea a două funcții. 

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a 

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

organigrama, statul de funcţii si regulamentul de organizare al instituţiilor şi serviciilor publice 

judeţene din subordine se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, fapt pentru care am iniţiat, 

proiectul de hotărâre, înregistrat cu nr. 122 din 18 aprilie 2018. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA                                                                                         

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Biroul resurse umane  

Nr. 7580/18.04.2018 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba  

nr. 76 din 28 martie 2018 privind aprobarea mutării activităţii  

Serviciului Redacţia „Discobolul” din cadrul Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba  

n cadrul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 
 

Conform art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit.c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Consiliul județean are 

“atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, 

ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor 

autonome de interes judeţean”, respectiv “aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a 

consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare 
ale aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean 

şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean”. 

Potrivit art. 44 alin. 4 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, „Organigrama şi statul de funcţii ale bibliotecii se aprobã de cãtre 

autoritatea sau instituţia finanţatoare, conform legii.” 

Statul de funcții al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba a fost aprobat prin 

Hotărârea nr. 76 din 28 martie 2018. A fost înfiinţat Compartimentul Redacţia „Discobolul”, cu 

trei posturi, în vederea mutării activităţii Serviciului Redacţia „Discobolul” din cadrul Centrului 

de Cultură „Augustin Bena” Alba cadrul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba. 

Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba, cu adresa nr. 607 din 30 martie 2018, 

înregistrată sub nr.  6435 din 30 martie 2018 la registratura Consiliului Judeţean Alba, , a 

solicitat pentru punerea în aplicare a  Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 76 din 28 martie 

2018, comunicarea datelor necesare preluării personalului de la Serviciul Redacţia „Discobolul” 

din cadrul Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba. 

Consiliul Judeţean Alba a solicitat aceste date Centrului de Cultură „Augustin Bena” 

Alba, cu adresa nr. 7423 din 16 aprilie 2018. Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, cu 

adresa nr. 653 din 17 aprilie 2018, înregistrată sub nr. 7497 din 17 aprilie 2018 la registratura 

Consiliului Judeţean Alba, a comunicat dosarele personale, în copie, ale persoanelor pentru care 

se va face preluarea. 

În urma consultării acestora s-a constatat faptul că funcţiile persoanelor care vor fi 

preluate nu corespund cu funcţiile existente în statul de funcţii al Bibliotecii Judeţene „Lucian 

Blaga” Alba. 

Se propune transformarea posturilor contractuale înfiinţate în cadrul Compartimentului 

Redacţia „Discobolul” din cadrul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, astfel: 

- funcția secretar de redacţie gradul I în secretar de redacţie gradul II 

- funcția redactor gradul II în redactor gradul I. 

Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul 

raport de specialitate, propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 76 din 28 martie 2018 privind aprobarea mutării activităţii 

Serviciului Redacţia „Discobolul” din cadrul Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba în 

cadrul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba înregistrat cu nr. 122 din 18 aprilie 2018. 

 

 

Şef birou, 

Suciu Horaţiu Zaharia 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managementului la Teatrul de Păpuși 

„Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Biblioteca Județeană 

„Lucian Blaga” Alba şi Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba  

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna aprilie 2018; 

  Luând în dezbatere: 

  - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatelor evaluării 

anuale a managementului la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii 

Alba Iulia, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba şi Centrul de Cultură „Augustin Bena” 

Alba; 

- raportul de specialitate nr. 7626 din 18 aprilie 2018 al Biroului resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- rapoartele Comisiilor de evaluare a managementului exercitat la Teatrul de Păpuși 

„Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Biblioteca Județeană „Lucian 

Blaga” Alba şi Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba.  

Având în vedere prevederile: 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 36, art. 37 alin. 1 şi art. 42 alin. 4 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul 

instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare; 

- anexei nr. 2 a Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a 

Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-

cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a 

modelului-cadru al contractului de management 

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă rezultatul evaluării anuale a managementului asumat prin contractul de 

management nr. 23168/28 decembrie 2016, a doamnei Ioana Silvia BOGĂŢAN - manager al 

Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, cuprins în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă rezultatul evaluării anuale a managementului asumat prin contractul de 

management nr. 23163/28 decembrie 2016, al domnului Gabriel Tiberiu RUSTOIU - manager 

al Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, cuprins în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri.  

Art. 3. Se aprobă rezultatul evaluării anuale a managementului asumat prin contractul de 

management nr. 7162/14 aprilie 2017 al domnului Silvan Theodor STÂNCEL - manager al 

Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, cuprins în anexa nr. 3 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

Art. 4. Se aprobă rezultatul evaluării anuale a managementului asumat prin contractul de 

management nr. 20170/14 noiembrie 2016 al domnului Alexandru PAL - manager al Centrului 

de Cultură „Augustin Bena” Alba, cuprins în anexa nr. 4 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 



Art. 5. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Biroului resurse umane 

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

prevederile prezentei hotărâri.  

Art. 6. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Administratorului 

public al Judeţului Alba, Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Muzeului Național al 

Unirii Alba Iulia, Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba şi Centrului de Cultură „Augustin 

Bena” Alba, Direcţiei juridică şi relaţii publice, Direcţiei de dezvoltare şi bugete, Direcţiei 

gestionarea patrimoniului şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

 

                 AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                    Ion DUMITREL                   Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 123 

Alba Iulia, 18 aprilie 2018 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managementului 

la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, 

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba şi Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba  

 

 

 

Potrivit prevederilor art. 36 al O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor 

publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare,  evaluarea managementului se face 

anual, pe baza  Regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului aprobat 

prin anexa nr. 2 a Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015.  În acest sens se verifică modul 

în care au fost realizate obligaţiile asumate prin contractul de management, în raport cu resursele 

financiare alocate. 

Conform prevederilor art. 37 alin 1 din O.U.G. nr. 189/2008, termenele şi modul de 

evaluare a managementului au fost stabilite în cuprinsul art. 10 din contractele de management 

nr. 23168/28 decembrie 2016 - al doamnei Ioana Silvia BOGĂŢAN, nr. 23163/28 decembrie 

2016 - al domnului Gabriel Tiberiu RUSTOIU, nr. 7162/14 aprilie 2017 - al domnului Silvan 

Theodor STÂNCEL şi nr. 20170/14 noiembrie 2016 - al domnului Alexandru PAL. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 81/28 martie 2018, au fost constituite 

comisiile de evaluare, în conformitate cu prevederile art. 5 şi art. 10 din anexa nr. 2 a Ordinului 

ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 
desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi 

desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a 

modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de 

management.  

În baza Rapoartelor comisiilor de evaluare a managementului exercitat la Teatrul de 

Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Biblioteca Județeană 

„Lucian Blaga” Alba şi Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, propun validarea rezultatelor 

finale ale evaluării pentru anul 2017, pentru instituţiile de cultură menţionate. 

Având în vedere cele enunțate mai sus în conformitate cu prevederile art. 91 alin. 1 lit. a 

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

completările ulterioare și ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului 
Judeţean Alba, am inițiat proiectul de hotărâre, înregistrat cu nr.  123/18 aprilie 2018. 

 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Birou resurse umane 

Nr. 7628/18.04.2018 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managementului 

la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, 

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba şi Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba  

 

 

Potrivit art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul județean are 

“atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, 

ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor 

autonome de interes judeţean” şi “aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a 
consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare 

ale aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean 

şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean”. 

In conformitate art. 25 alin. 1 din Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 

privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, 

consiliul judeţean verifică „pe durata contractului de management, autoritatea verifică modul în 

care sunt respectate clauzele acestuia de către manager, în cadrul evaluărilor anuale ale 

managementului”. 

 Art. 36 alin. 1 din Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind 

managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, prevede 

faptul că: „(1)Evaluarea managementului se face anual, pe baza Regulamentului-cadru de 
organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, elaborat de Ministerul Culturii, şi 

reprezintă procedura prin care autoritatea verifică modul în care au fost realizate obligaţiile 

asumate prin contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate, potrivit 

procedurilor prevăzute la art. 25 alin. (2) şi (3). 

 Termenele în care se efectuează evaluările managementului Teatrului de Păpuși 

„Prichindel” Alba Iulia, Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, Bibliotecii Județene „Lucian 

Blaga” Alba şi Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, sunt prevăzute în contractele de 

management. 

Art. 42 alin 4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind 

managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, prevede 

faptul că: „Rezultatul final al evaluării se aprobă prin ordin sau dispoziţie a autorităţii, după 
caz.” 

Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul 

raport de specialitate, propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea rezultatelor  

evaluării anuale a managementului Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Muzeului 

Național al Unirii Alba Iulia, Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba şi Centrului de Cultură 

„Augustin Bena” Alba, înregistrat cu nr. 123/18 aprilie 2018 

  

Șef birou, 

Suciu Horațiu Zaharia 

 

 

 

 

                                                                                                                          Întocmit, 

                                                                                                                        Bălţat Ramona          



4nrxa . / /a F''trkcit/ r./,e dpfFr.ire,.t
jol*ry", '4tt'p, n'r" /'J23 f 4l .prl;e 'l.o!4

au stabilit punctajul maxim pentru r::riteriile de analizi\
astfel:eman0()

Nr
crt

Criteriile de analizd Punctaj maxinl

1

,2

1

l. Evolulia institufiei in raport cu mediul in care igi dcsfdgoard
activitatea $i in raport cu sistemul institutional existent

2 mbundta{irea activitdti i institutiei
3 O r ganyar eals i ste mu I or ganizalional a I i n st itut i e i
4 Situatia economico-financiard a institutiei 2
J Strategia, programele gi

?ndeplinirea misiunii
formulate de autoritate

implementarea planului de actiune pentru
specifice instituJiei, conform sarcinilor

z

6. EvoluJia economico-financiard a institufiei, pentru urmdtoarea
perioadd de management, cu menlionarea resurselor financiare
necesare de alocat de cdtre autoritate

2

Membrii comisiei au primit pe suport de hArtie raporlul Oe activitite de la secrcta-riatul
cornrsrer $r au propus ca analizarea acestuia sd se facd individual, urmdrindui-se corelatia dintrer
cerinlele proiectului de management Ei raportul de activitate, depus de managerul Bogiilan IoalaL
Silvia.

Analizdnd raportul de activitate al doamnei Bogdlan Ioana Silvi a, rnanager-clirector al'l'eatrului de Pdpugi,,Prichindel" Alba Iulia gi referatele analizd. ale repre:zentantilor Slervioiului
pentru implemenlarea Programului Alba - Rorndnia 100, Biror.rlui iesuLrse umane, Direcliei
Dezvoltare si Bugete gi Serviciului juridic si contenoios din Consiliul juderfean Alba, comisia a
constatat cd raportul este structurat in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 189/200g, ale
Ordinr"rlui Ministrului Culturii nr. 21991201,5.

(tytst/t'tl,

ROMAI{IA
ruDETUL ALBA
CONSII-IUL JUDETEAN
comisia de evaluare a managementului Teatrul de Pdpugi,,prichindel" Alba Iulia
Nr. 6802/04.04.2018

Raportul privind rezultatul evalulrii anuale
a managementului la Teatrul de Pipugi ,,prichindel,' Al}a Iulia

in anul 2017

Evaluarea managementului de cdtre Consiliul Judefean Alba perrt.ru Teatrul de Pdpuqi
,,Prichindel" Alba llulia s-a fdcut in conformitate cu prevederile Ordonan{ei de Urgenld a
Guvernului nr. 18912008 privind managementul institutiilor publice de culturd, cu modificdrile r;i
completdrile ulterioare, ale Ordinului Ministrului Culturii nr. 27ggl20l:i pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organtzare gi desfrgurare a concursului de proieote di management, a
Regulamentului-cadru de organizare gi desfbgurare a evaludrii managementului, a modelului-cadru
al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, prec;um gi a modelului.-
cadru al contractului de management.

Comisia de evaluare a managementului la Teatrul de Pdpugi ,,Prichindel" Alba Iulia, a fos;t
constituitd prin HotdrArea Consiliului Judefean Alba nr. 81128.03.2018, in urmdtoarea
componenta:

- Bodea loan, director executiv - DirecJia gestionarea patrimorriului din aparatul de
specialitate al Consiliului Judefean Alba, Consiliuljudefean Alba;

- Soloceanu Mihaela, manager - Teatrul de Copii,,Arlechino', Brago';
- Drimbdrean Matei, director executiv, Direc{ia Judejeand pentru Culturd si Palrimonilr

Cultural National Alba;

Membrii cornisiei de evaluare
dzstein contractul d



Comparand contractul de management qi raportul de activitate lhna.l pen1ru perioada
01.01.2017 - 3I.12.2A20, facem urmdtoarele aprecieri :

* Din Programul minimal anual propus pentru perioada 01.0t.2i017 - 31.12.2020,
insum6nd un numdr de 45 programe propuse a se realiza prin interrmediul a I ii proiecte
principale anuale, Teatrul de pdpuEi "Prichindel" Alba Iulia a den-rlal un num6r de:

/ in anul2017: 9 programe realizate prin desfdgurarea a 147 evenirnente ( spectacole,
lansari, expozitii, activitati educationale, etc);

/ in anul2017 in plus fa1[ de programul minimal s,au realizat doud ateliere de creatie
- Un atelier cu copii din grddinife
- Un atelier cu copii cu Sindrom DOWII

* Alba Iulia s_a implicat, pe
cole destinate copiilor), in
culturd din jurtej c6t qi cu

Alba, Centrul de Culturd ,'Ausustin

Biblioteca Jude{eana "Lucian glunu,,
Proteclia Copilului Alba, gcoalu Girnn
consiliere qi asistenid social[ "Sf. Maria", Primdria Municipiului Alba Iulia ,palatulCopiilor Alba Iulia,$coala Gimnazial5 "Avram Iancu" Alba,Iulia, [)coala Girnlaziald.din cadrul Liceului Sportiv Alba Iulia , Asocialia Serviciul de Alutor Maltez din

Baritchi_Gradea pFA , SC Alba Mall SRL , Cirddinila cu
a Minunatd,, Alba ,Colegiul Na{ional ,,Horea., Clogca gi
de Arte "Regina Maria Alba Iuria, centrul de Reabilitare
, "Timpul Cireselor,'_revistd online derteatru, film qi cartepentru copii gi adolescenli ,Asocialia Literlr{et , Societatea Romlind de Telerziziune -TVR Cluj , Societatea Rom6nb de Radiodifuziune - Radio Romania c:luj, siJ t,ibr[riile

Humanitas SA.

n in perioada de chindel,, Alba Iulia a susfinut
pafteneriate cul cu d tii, organizagii neguvernarmentale,
asociafii, qcoli rat diverse, edu:al.ive, atrdgdloare,
deslbgurate atdt qi in

* La activitatile teatrului au beneficiat a prarticipat un public numerori qi divers, 1g.519beneficiari, de toate categoriile de vdrs1.6, dintre care 12.s5g beneficiari pldtitori,
remarcAndu-se in acest sens Festivalul Internalional de Teatru poveqti, unde num6rul despectatori a crescut semnificativ de la zrn la an, realizand un numar d,e gi742 d,espectatori.

{. Teatrul de papugi "prichindel,, Alb
editorial, inregistrdnd un numdr de 1

promovarea valorilor cultural_artistice a
international, prin specificitatea teatrul
aflAndu-se arta animaliei.Tot pe plan edi
aparut in 7 editii in fiecare zi a aevenirnLentului. Pe paginile web si sociali::are aleteatrului au beneficiat sute de mii de oameni cle prezentarea activitatiilor teatrului,



* De un real succes s-au bucurat programele "Caravanacu papusi si Casa povestilor,,,
aceste programe reprezintdnd activitatea clebazd, a teatrului si constau in prezentarea de
spectacole la sediu 9i ln deplasare. in cadrul acestui program au fost prezentate
spectacolele din repertoriul teatrului tru copiii din orag gi1uO"1. Dincolo de mAnuirea
de exceplie gi muzica original[, spe teatrului au un putemic caracter educativ.Din discutiile directe cu cadrele d i chestionare reiese cii aceste spectacole
corespund cerinlelor copiilor. in funclir dotirile tehnice al: c:dminelor culturale
suntem prezenli in cat mai multe localit in jude1. in cadrul aLcestui proier;t au fostprezentate publicului urmdtoarele spectacole: Micii musclhetari, Ursuletul sianotimpurile, Zulenka, Capra cu trei iezi Povestea lui Muck cel mic, Mica Vraiitoare.

)zentat speclacolele din repertoriu in qcolile gl
inrinele cuhurale cal.e au arrut dotare:a tehnica

f, _Iehel, Hdpria, Jelna, l\mpoifa, .fdu!, 
Meteg,

ialda de Jos, Galda de Sus, Galtiu. Siinl.imbru.

Cergdu, Lupu, $ugag, Dobra, Sdsciori, B
de Jos, Sibigeni, Vurpdr, Jidvei, Cetatea
Lupga, Aiud, Teiug, Stremt, Geoagiu de
judele precum Gherla, Ludus, SAnger si T6rndveni.

'f' . in perioadaraportatd'au fost efectuate analize interne si chestionare pe publicul lintdqi un studiu realizatde Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia pe FITAE qi publicul
din Alba Iulia.

* Teatrul de pdpuqi "Prichindel" Alba Iulia a fos selectionat cu spectacolele proprii infoarte multe festivaluri nalionale qi interna{ionale. Prin prezenfa in aceste fi:stivaluri
palmaresul teatrului s-a imbogdfit cu urmftoarele premii:

- Premiul pentru regie - Todor Valov, pentru spectacolul "Mica Vrdjitoare,,, laFestivalul Internalional de Animalie "Sub bagheta lui Merlin,'Timigoara
- Diploma pentru impact vizual ra lrestivalul puck de la cluj-51ap6s.
- Premiul pentru scenografie pentru spectacolul "Povestea luLi Muck cel Mic,, lafestivalul "Sub cAciula lui Gugila, Chislnau,

* Pe parcursul perioadei analizate s_au e
pentru organizarea prin
Casa Poveqtilor Gesturi
Reludri, Gesturi pentru t

* in perioada analizatd' Teatrul a inregistrat venituri proprii din ar;tivitatea de baz6 insum5 de 132'853 lei, reprezentand venituri propri.'observam o crestere majora aveniturilor daca tinem cont ca initial sau prevazut600 000 de lei ca r;ii venituri proirli.

Structura organizatoicd a teatrului la inceputul perioadei anallzate a fosrl de 2gposturi, numdr pe care il considerdm insuficient pentiu desft;urareraL in condilii optime
a activiUtii institu{iei.

.Trebuie relinut faptul cd incepand cu luna octombrie teatrul nu a rnai beneliciat desediu propriu de spectacole, clSdirea intrdnd in renovare gi reabilirtzLtare cu fin6lizarealucrdrilor in 20 18, octombrie.

*



Comisia de evaluare, s-a intrunit in data de 4.04.2018, ora o, 
,9i a procedat la notarea

raportului de activitate, pentru anul2017, depus de managerul Bogdtan Ioana Silvia.

Interviul s-a desfbpurat in data de 4.04.2018, ora 0, Ia sediul Teatrului de pdpuLgi
,,Prichindel" Alba Iulia.

In urma notarii de cdtre membrii comisiei rezultatul evaludrii se prezint[ astfel:

Nr.
Crt.

Membri comisiei de
evaluare Bodea Ioan

Soloceanu
Mihaela

Drimbdre:an
Matei

I NotaA-acordatala
analiza raportului de
activitate 9,4 EJ €rs

2 NotaB-acordatdla
interviu El ,?, q4

3 Nota finala datd de
fiecare membru q+ 3, fo qs{

Rezultatul final al evaluirii:

Avdnd in vedere corelajia dintre raportu
asumat, apreciem cd obiectivele gi indicatorii
exist6nd preocupdri pentru identificarea gi va
cregterii rolului gi misiunii Teatrului de pdpugi
in slujba comunitdlii din judeful Alba.

in cazul in care managerul este nemulJumit, poate depune contestafie asupra modului r1e
respectare a procedurii privind organizarea gi desftgurar"a 

"vulrdrii 
la Birouide resurse, umane din

cadrul Consiliului jude{ean Alba, in termen de maximum 3 zile lucrdtoare de la data r;omunicdrii
rezultatulul.

Membrii Comisiei de Evaluare:

Bodea Ioan

Soloceanu Mihaela

Drimbdrean Matei

Secretariatul comisiei : Aitai Marian I

Negruf Liliana

Suciu Horaliu

Pojar Anca

Zaharia
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Raportul privind rezultatul evaluirii anuale
a managementurui ra Muzeur Nafionar al unirii Arba rutia

in anul 2017

Evaluarea managemenfului de cdtre Co
Unirii Alba Iulia s-a frcut ?n conformitate cu
I 89/2008 privind managementul institutiilor
ulterioare, ale Ordinului Ministrului Culturi
cadru de organizare gi desfrgurare a concursulu
cadru de organizare gi desldgurare a evaludrii managementului. a modelului-caclru al caietrrlui deobiective, a modelului-cadru al raportului de a"ctivitui", 

--pr".u* 
gi a modelului-cadru alcontractului de management.

comisia de evaluare a managementului la Muzeul NaJional al Unirii Alba tulia, a fostconstituitd prin Hotdrdrea Consiliului Jude,tr an Alba nr. gll2g.03.2t0IE, in urmzitoareacomponenta:
- Popescu Dan Mihai, administrator public, consiliul judelean Arba;- Drimbdrean Matei, director execrtiv, Direcfia Judeteand pentru cultlr[ qi paLtrimoniu

Cultural Nalional Alba;
- Earbu Dorin, gef secfie - Muzeul Nafionar Bnrkenthar sibiu:

ROMANIA
JUDETUL ALBA
CONSILIUL JUDETEAN
comisia de evaluare a managementului Muzeul Nalional alUnirii Alba Iulia
Nr,6910/05.04.2018

Membrii comisiei de evaluare maxrm pentru criteriile det analizdrevdzute in contractul de m ment

cerinlele proiectului de management si rapoftul de activitate, depus de managerrt *"J;|JH;;:;Tiberiu.

au stabilit
astfel :

Membrii comisiei au@ffi oe ra sircr",:ta.latur

::f#jil :l^::"f,:::": ^":::::2,::.Tesdi1 y.,. ru:.i iniiuia,ur, umrdrindu_sr: corerafia dintre

Analizdnd raporlul de activitate al domn
Muzeul NaJional al Unirii Alba Iulia 9i referat
implementarea Programului Alba _ Rom6nia l0
Bugete gi Serviciului juridic gi contencios din
raportul este structurat in conformitate cu prevederile o.U.G. nr. lggl200E, ale ordinuluiMinistrul ui Culturii nr. 27 99 120 | 5 .

Criteriile de analizd l?unctaj maxim

Evolufia
activitatea

inst
sl 1

it
n

m rapoft cu mediul in care iqi desfdgoard
cu sistemul instituti

activitatii instirutiei
izarealsistemu I organiralional a I instit

!{Ug!4ggqom icofinanc iara? institutiei
Strategia, programele gi implementarea planului d;;qiune pentru

specifice instituJiei, conform ru."inilo,indeplinirea misiunir
formulate de autoritate
Evolufia e"onomico@ad unn'toar"a
perioadd de management, cu menfionarea resurselor financiare
necesare de alocat de cdtre autoritate



Conrpardnd contractul de management qi raporlul de activitate final pentru perioada 0l,M.2al7 -31.12.2020, facem urmdtoare le aprecieri :

1' Program de valorificare a patrimoniurui curturar nalionar - expozirii.
au fost propuse B proiecte. in perioada analizatd au fost rearizate 57
vaiatd,, oferind mai murte premiere pentru Rclmania, din care 9
intemalional.

2' Progt'am de valorfficare a patrimoniului cultural nalional - simpozioan,e, sesiuni, colocvii, meserotunde organizate d1 luwult in Programul minirnal anual au fosi propuse : prolecto. in ^"t z,otiMuzeul a fost organizatorul sau coorganizator a 7 conferin{e internafionale si 12 na[ionale sau deimpact local.
Program re a ural nalia,nal. in Pr"ograrnul mirrirnalanual au derprincipar anii ffT3il-"T:frili"JT"".*xTfifii:
parteneri, dar qi de muzeu.
Program de valori/icare a patrimoniului cultural nalional (cdrli si volur,ne publicat). in programul
nrinimal anual au fost propuse 9 proiecte. Muzeul a participat la redactare a a 14 uoi,,.. si a 55 destudii qtiintifice.
Program 

^didactico-pedagogic Si educalional. i
proiecte. In perioada supusd analizei Muzeul a des
Program de promovare a culturii _ arta soe
2 proiecte. Programul de promovare a cultur
artelor.

in Programul minimal anual
de expoziqii cu o tematicd
expozifii au avut caracter

4.

5

6.

7' Program de valorificare a patrimoniului cultural nalional - Lansdri de carte. in programul minimalanual au fost propuse 9 proiecte. lu existat 8 manil'estiri de acest gen, at6it la sediul institufiei cat siin alte spa{ii.
8' Program de evidenld, clasare, conservare si restaurare a bunurilor mobile. in progriamul minimalanual au fost propuse 3 proiecte. Au.fost conseryate si restaurate gg4 pies;e: din metar, cerramic[, os,sticlr, lemn, textile gi 3 comprexe arheorogice mari, 4 picturdgi 240.000 p"gi;i ;;;;;;ffi;;;;restaurate qi conservate. S-au intocmit 700 de fige de.onr.*u.., s-au inveirtailiutzsgd,e piese Ei s-autranscris in registrul electronic 5.564 pozitii. b-au transmis la Ministeml culturii 400 dosare cupropuneri de clasare pentru bunuri culturale aflate in administrarea muzeului.9. Activitdri privind rerariire cu pubricur. in programul minimal

Activitatea Serviciului de Relalii publice si Ma"rketins este evi
presd a Muzeului: 2.957 in presa scrisd tipi1vi15 gi onliie din Ro
specialitate, iar la biblioteca muzeului au fost deserviti 216 citit
administrat 6 conturi de pe refelele de socializare, precllm gi site-ul ly',{u;zeului }l{ryw-rn!u4l_ra.Activitatea Muzeului a fost frcuta cunoscutd publicului prin organizarea ,a4. confbrin{e de presd,redactarea de comunicate de presi, parlicipaiea la emisiuni radio 9i TV. iin periosda anali:zatd.numdrul vizitatorilor Muzeul i a crescut considerabilL, ajung6nd la 150.710 vi;z:itatori,I0' Program de promovare turisticd; tdrguri, festivaluri, 

"Ln"Trrruni-"r;-i, 
p;;;,lmut m,inimal anuaI aufost propuse 4 proiecte. in perioada raportatd Muzeul a parlicipat la r g targiu; :;i festivaluri.1I' Program de cercetare sociolcgicd. inProgramul minimal anual au fost prrlpuse 3 proiecte. Au lostderulate 5 cercetdri sociologice in cadrul piogramului de frofil al instituliei.

Pe parcursul perioadei analizate s-au efectuat cheltuieli in valoare cl<> 4.140.64g lei, perLtruorga^nizare.a principalelor programe, cheltuieli de personal, de capital, etc.In perioada analizatd' Muzeul National al Unirii alba Iulia a inregistrat venitrLrri proprii i' sumd de1'077'020 lei, din care:62.211 lei fonduri neramburs;abile atrase, 991.g09 leii venituri proprii dinactivitatea debazd' gi 23.000 lei venituri proprii din arte activitali.
in ceea ce privegte structura organizatoiicd. a muzeului, la inceputul perioack >i analizatela Muzeu isidesfbgurau activitatea 76 de persoine, pentru ca la sfdrsitur anului sd isi desftiu""*'""ii#;; ,;;;persoane.

Muzeul de{ine in administrate 2 corpuri de cladire: clddirea. Blgil-* (1g53) rli Sata unir.ii (1g00),ambele clddiri sunt Monumente istorice de Grupa A. i" ;;;brie 2017 patrimoniur instituliei s-a miiritcand a fost deschis publicului nour muzeu de arti religioasa Museikon.in urma analizei raporfului a" u.tiultut. final pi"ivinJ .unug"rn"ntul Muz,e:ului Na!.ional al UniriiAlba Iulia' considerdm cd, atdtobiectivele in plan cultu ral, cdtgi i-pt"-"ntarea p;roiectelor gi programelorpropuse prin programul minimal au fost indeplinite. c.rJ.. c6 activitateu d,- 
'nunugeme)nt 

este unaeJicientd qi responsabitd, adaptatd.cerinfelor comunitdlii cdreia i se adreseazd.



comisia de evaluare, s-a intrunit in data de 5.04.2018, ora g'0, $i a proceclat la notareirrapoftului de activitate, pentru anul 2017, depus de managerul Rustoiu Gabriel riberi'
Interviul s-a desfbgurat in data de 5.04.2018, ora 900, la sediul Muzeului NalionaLl al UniriiAlba Iulia.

Rezultatul final al evalu[rii:

respec poate depune contesta!;ie asupra modului de

cadrul rarea evaludrii la Biroul rlo resurse umane din

rezultatului. aximum 3 zile lucrdtoare cle la data comunicdrii

Membrii Comisiei de Evaluare:

Popescu Dan Mihai

Drimbdrean Matei

Barbu Dorin

Aitai Marian Florin

Suciu Horaf iu Zaharia

Rusu RomanaMaria

In urma notarii de cdtre membrii comisiei rezuLltatul evaludrii se prezintd astfel:

Membri comisiei de

NotaA-acordatala
analiza raportului de
activitate
NotaB-acordatdla
interviu

Nota finala data de

Secretariatul comisiei:

Frafila Alina



,'fl(a nr. /J3 /l!' ppr,;//e t?

ROMANIA
JUDETUL ALBA
CONSI]LIUL JUDETEAN
comisia de evaluare a managementului Biblioteca Ju<ie,teanr ,,Lucian Blaga,, AlbaNr. 6911105.04.2018

Raportul privind rezultatul evaluirii anuale
a managementurui ra Bibrioteca Jude{eani ,,Lucian Blaga',1;rba

in anul 2017

Evaluarea managementului de cbtre Con
,,Lucian Blaga" Alba s-a ftcut in conformitate c
nr. 18912008 privind managementul institufiilo
ulterioare, ale Ordinului Ministrului Culturii
cadru de organizare gi desfbgurare a concursulu
cadru de organizare gi desldqurare a evaludrii managermentului, a modelului-caclru al caietului deobiective, a modelului-cadru al raportului de ictivitate, f...u. gi a modelului-cadru alcontractului de management.

Comisia de evaluare a managementului la Biblioteca Jude,teand ,,Lucian Blaga,, Alba, afost constituitd prin Hotardrea consiliului Jude,tean Alba nr. g1/2g.03.2018, in urmritoareacomponenta:
- Popescu Dan Mihai, administrator public, consiliul judelean Alba;- Drimbdrean Matei, director .*..rtiu, Direcfia Jud'eteana pentru clultulrd gi paLtrimoniu

Cultural Nalional Alba;
- valentin $erdan - orga, director general - Biblioteca centrald Universitar;i ,,Lucian -Blaga" Cluj - Napoca;

Membrii comisiei de evaluare au stabilit punctajul maxim pentru de: 2.11s.1i75in contractul de m ent, astfel :

'lta'>

Jude*zn

Membrii comisiei au primit
comisiei si au propur .u unuiirur.u
cerintele proiectului de management
Theodor.

pe supolt de hdrtie raportul de
acestuia sd se facii individual,
qi raportul de activitate, depus

activitatr: de la secretariatul
urmdrindu-se corelalia dintre
de managrlrul Stdncel Silvan

Criteriile de analizd Punctaj maxim

EvoluJia instituliei
activitatea Si in ra

in raporl cu m"diul in care l$l desfr$o"arb
t cu sistemul institu{ionerl e>iistent

rizarealsistemul izational al institutiei
QttUgl4qonom ico-financiara a instit
Strategia, programele. ql i-pGm"nta.ea ptanr.ll"i ?e a"ll"ne perrtru
indeplinirea misiunii specifice instituliei, conform ru.rinilu.
formulate de autoritate

necesare de alocat de cdtre autoritate

Evolulia economico-nnanciata u rnrritutiei-e"1ru un ralo.dr.u
perioadd de management, cu menlionarea resurselor financiare



in cadrul contractului de management a fost propus un program minimal pentru anul 2017 i'r pemdsura implementdrii acestui program a fost generat s,i un poogru- plus 201./ conturat pe baza unorproiecte nou apdrute, 
"u-t: lu u*aip" progrurnJl" incluse in programul minima.l r]ar a fbst introdus qii unprogram nou, respectiv 10. Evidenla colecliilor

Astfel in anu|2017 au fost realizate un numrir de 9 programe gi 43 de proiecte, in cadrul celor 2programe propuse:
* Astfel prin programul l. USERS au fost de

Bibliovacantra, ;i imprumut carte la sediu
4406 nou inscrigi+al1i utilizatori, cu o
bibliotecii gi la filiale _ din cadrul prosr
Programului plus 20I7;

IItt,OR DE DOCUMEI\{'TII s_a derulat proiecl;ul
n anul 2017 un numdr de 2t747 unil.aJi de bibliotec4
riodice, reviste, hd{i, audiobook; de ur._"n"a uu

e,

DIGITALA s-a derulat proiectul Biblioteca virtualdunde au existat un numdr de 5978 de_cititori nou inr..igi, personal bibliotecd, vizite site institutie -in cadrul Programului Minimal 2017; qi proiectul p"ni.u site, Facebc,"k, y;;t;I;': ffi"""il;Programului plus 2017;
{. Programul 4. ANIMATIE

derularea mai multor proiec
de literaturd "Alb [Jmor

VALORIFICARE A COLECI]IILOR gr
tele Bibliografie locald ,7i pubticctliil,fe nibtioteiii
ui Plus 2017.

CULTURALE au fost derulate proiecl.e dedicate

sr prorecte precum cafenea cutturatd - zrij" :,?:i::":::kl,':;t";:;,ol?:
- in cadrul programului Minimal 2017 qi pro r caclrul programului pius
2017;

l-OR au _fost derulal.e proiectele prelucrare,
fondului din cadrul pro5y.arnului plusr 20 1 7.

deosebit accentul a fost constituirea unui grup activ
, acestia fiind gi mesageri sri vectori cle, iinagine ai

d imaginii bibliotecii gi modulr_ri in care aceasta este
au refacerea panoulu.i exterior cu denumirea
sebit pe mijloacele moderne gi ar:cesibile cle
astfel cd s_a ajuns la un numhr de 1500 cle

,,Lu,;ian Blaga,"
an cultural qi
d activitatea de



Comisia de evaluare, s_a intrunit
raportului de activitate, pentru anul2017,

Interviul s-a desfbgurat in data
,,Lucian Blaga" Alba.

in data de 5.04.2018, ora 1030, gi a procedat la notarea
depus de managerul Stdncel Silvan Theodor.

de 5.04..2018, ora 1100, la sediul Biblioteca Judeteanir

Rezultatul final al evaludrii:

e depune contestatio asupra rnodului de
evaludrii la Biroul de resurse umane din
3 zile lucrdtoare dler la data comunicdrii

Membrii Comisiei de Evaluare, /1

In urma notarii de cdtre membrii comisiei rezultatulevaludrii se prez1lt5. astfel:

Popescu Dan Mihr

Drimbdrean Matei

Valentin $erdan -,

Aitai Marian Florin

Suciu Horatiu Zaharia

Luca Aurora petronela

Vasiu Ioan Gabriel 4,

Membri comisiei de
evaluare

ry'alentin 
$errlan

NotaA-acordatala
analiza raportului de
activitate
NotaB-acordatd la
interviu

Nota finala datd d;
fiecare membru lrf

Secretariatul com isiei:



ROMANIA
JUDETUL ALBA
CONSII-IUL JUDETEAN
comisia de evaluare a managementului centrului de cultura ,,Augustin 

Bena,, AlbaNr. 6803/4.04.20t8

Raportul privind rezultatul evaluirii anuale
a managementurui Ia centrur de curtura "Augustin Bena', Alba

in anul20lt7

Evaluarea managementului de cdtre consiliul Judefean Alba pentru Centrul de cultura"Augustin Bena" Alba s-a fhcut in conformitate cu prlvederile ordonanfei de Llrgenfd aGuvernului nr' 18912008 privind managementul instituJiilor publice de culturd, cu modific[rile sicompletdrile ulterioare, ale ordinului Ministrutui iulturii nr. 27gg/2016 pentru aprobareaRegulamentului-cadru de organizare gi desfbgurare a concursului de proiec:te de managernent, aRegulamentului-cadru. de organizare gi desldgurare a evaludrii managemenfuh-ri, a modelulur-cadrual caietului de obiective, a modelului-cadru al rapoftului de activitate, precum gi a modelului-cadru al contractului de management.

comisia de evaluare a managemenfului la Biblioteca Judeleand ,,Lucian Blaga,, Alba, afost constituitd prin Hotdrarea consiliului Jude,tean Alba nr. g112g.03.,.2018, in urmatoareacomponenta:
- Popescu Dan Mihai, administrator public, consiliul judelean Alba;- Matei Drimbdrean, director executiv, Direcfia Judeteand pentru ClultLrrd gi paLtrimoniu

Cultural Nalional Alba;
- Barb Diana, lect. Univ. drd. - Academia de Muzicd ,,Gheoghe Dima,, cluj Napoca

(otrJ ,*f '

Membrii comisiei de evaluare
vdnfie in contractul de m men

au stabilit pu'ctajul maxim pentru r;riteriile de: analizd
astfel :

Membrii comisiei au primit pe suport de hArtie raportul de activitat,e de la secrretariatulcomisiei qi au propus ca analizarea icestuia sd se fac?i iniividual, urmarindu-se corelalia clintrecerin{ele proiectului de management gi raportul de activitate, depus de managerul pal Alexanclru.

Analizdnd rapoftul de activitate al domnului Pal Alexandru, manager-director al centrului
e analiza ale repr.ezentanlilor Serviciului pentru
0, Biroului resurse umane, Direrc{iei Dezvoliare si
Consiliul judefean Alba, connisia a constatat cd.

revederile O.U.G. nr. 1ggl200g, ale Ordinului

Criteriile de analizd l?unctaj maxim

Evolufia instituJiei in raport 
"u rnediul irl care i$r-esflqoard

activitatea $i in raport cu sistemul institutional existeni
irea activi

izalealsistemul orgm
Situalia economico-financiara a institrtiei

formulate de autoritate

Strategia, programele. gi imple.nentarea pla',Jhri de .acttune pentru
indeplinirea misiunii specifice instituliei, conform ru..inilu.

necesare de alocat de c6tre autoritate

Evolufia economico-financ
perioadd de management, cu menlionarea resurselor financiare



Redam maijos aprecierile comisiei.cu privire lla raportul de activitate rlepus:Din Programul minirnal propus pentru perioada 01.01.20i7-31.12.2017,insumand un numdr de gprograme propuse pentru a se realiza prin intermediul a 62 proiecte priircipale anuale, Centrul deculturd ,,Augustin Bena" Alba a derurat toate prog,ra rrele reifizand 61 de pr.iecteo Proiectul ,,conferinfa Nafional[ a Artigtilon Interpreli de Folclor Mu;zjiczrl din ltomania', celbcea parte din programul ,,Educalie artisticd q;i culturald", nu s-a irnplementat din motive
independente de centrul de culturr ,,Augustin Bena" Alba qi anumo: IJniunea Artigtilor
Interyre{i de lrolclor Muzical din Romania a solicitat neimplementarea acestuia, motiv6nd
renun{area la acest proiect din motive de ne-disponibilitate a artistilor uni'nii.

Colabordri
In toatd ac Cultura ,,Augus1.in Bena" Alba pentru realizareaproiectelorpropuse' a cu urmltoarele institu{ii, organiza[iiqi grupuri informale:a) UAT-u piile Alba Iulia, Sebeg, etui, Aiud, orasele: campeni, cugir,Abrud, ;, comunele: Berghin, Jidvei, Albac, Strem! $ugag, Ciugud,

SdLsciori, Bucium, Cricdu, IVlirdsldu, I{orea, c6t si
, Cluj, Hunedoara, municipilile Cluj_Napr:ca, Satu

b) ljr"l?;lJJi".t*j#Tl rrnirii A,ba ruria,Biblioteca Judefeand,,Lucian Blaga" Alba, T atrul de papu;i ,,prichinder,,Alba Iuriac) Institufii deconcentrate din Judeful Alba: Direcfia Judefeani pentru Sport ;;i Tineret Altba;d) Institulii subordonate Ministerului Educaliei Nalionale: Universitatea ,,1 l)ecembrie I 91 g,, dinAlba Iulia, Inspectoratul $colar Judefean Alba, l-iceul de Arte ,,Regirra Maria,, clin AlbaPalatul copiilor Alba Iulia, clubul copiilor Bla.j-cdmpeni, clubul copiilor Aiud-ocn' I\4ures,Clubul Copiilor Sebeg-Cugir
e) Uniuni de creafie de utilitate public6: Uniunea Arli;tilor plastici din Rornarria - F,ili:rla AlbaIulia, Uniunea Scriitorilor din RomAnia - Filiala Alba-Hunedoara, UCMR..ADA, CREDIDAM0 Alte institutii: casa de culturd a sindicatelor din Alba Iulia, casa de culturd a Stucten(ilor dinAlba Iulia' Palatul cultural din Blaj, Muzeul Principia din Alba Iulia, cenlrul cult,ral ,,LiviuRebreanu" Aiud, centrul cultural ,,Lucian Braga,, Iiebeg, casa de curturd ,,,1\.vram rancu,, dincampeni, casa de culturd din cugir, casa de culturd din Blaj, casa do cr-rlturd di' l[.eiug,Cdminele Culturale din comunele judetului Alba
g) organiza[it neguvernamentale: Fundafia InterArt Aiud, Fundafia Terra.rmonia Alba Iulia,Societat ,,Avram Iancu" zlatna, Asociafia Sincrel.icArt, AsocialiaCultural ansuri Populare Alba Carolina", Asocialia Ferneilor din Alba,Asociafi uropa, Asociatia Firantropia ortodoxd Alba Iuriah) Alte institutii, organizafii, grupuri informale: Institufia prefectului Judelul Alba, ADR centru,

genfia }{af ionald Antirlrog,i) l";:illi:,T,ll1:,::11","
ina Tv, Alba24, Rerrista de
Unirea lFh4, Radio Orion,TVR 1, TVR 3 Tg. Mures, TVR 3 cruj, proTV, Mediafax, Agerpres, Radio An1ena Sate:lor)

A lt e^p ro g r nme g i p r o i e c te sp e c iJi c e i n s t it ulie ia. In anul 2017, Centrul de Cultura a luat parte in calitate de
necesitatea arocarii bugetare din partea consiliului Jude{ean

organizator sr-Lu parten,er ftrd
Alba, la un numdr de 55 de



proiecte desldgurate in tot jude{ul, in {ard (Sighigoara, Cluj-Napoca, Bucuresti etc.) gi in
str[indtate (rtalia, Repubrica Mordova, Genn ania, Macedonia)

b. Activitatea de promovare/ imbundtalirea imaginii institufiei:
o S-au depus spre analizd' gi inregistrare mdrcile pentru: Centrul dle Cultura ,,Augustin

Bena" Alba, Ansamblul Folcloric ,,ArLrgustin Bena" al Judefului Alba, Onc:hestra de
Camerd ,,Augustin Bena" a Judetului Alba, Fanfara,,Augustin Borna,, a Juclefr-rlui Alba,
,,Muguri de Tezaur", Editura Centrului de Culturd ,,Augustin Be.na,,, Editgra Muzical6
a Centrului de Culturd,,Augustin Bena", Casa de Discuri ,,Augus1.in Bena,, a Judefului
Alba

o S-au realizat de materiale publicitare,
o Pentru site-ul instituliei (www.culturalba.ro) s-arealizatoptimizat<>Google,
o campanii Google AdWords, pentru pagina de social media,

www. facebook. com/centrul-de-curtura-AIJGU STIN-B ENA_Alb'o Promovarea la nivel nafional gi international s-a reali zat prit organi:zatea de
evenimenl'e in coproduclie cu TeleviziuneaRomAnb (TVR1, TVFi International, TVR3
Tg. Mureg gi cluj - emisiuni ea,,TezatJr Forcroric" si ,,cantec gi poveste,,)o S-a creat o ,,Pagind Culturald" in parteneriat cu ZiarulUnirea, publicatd in uitima zi dejoi din lund a cotidianului.

,Augustin Bena,, a incheiat un numdr de 15

sportiv Alba Iulia, $coala gimnaziald.,,Avram Ia
,,Licurici" si ,,Lumea $trumfilor,, din Alba I
Romania" ;i Asocia{ia Ecoturism din Sudul Muntilor Trascdu.

Beneficiarii actului rle culturd
Centrul de Culturb ,,Augustin Bena', Alba

prin apariliile pe posturile nafionale, beneficiar
3500000 de persoane pe plan local, nafional q
pldtitori direct, 1200 plFtitori prin contract b
reprezentafii, ceea ce rezultd este o frecventd me
zile).

Dosar de presd
Activitatea centrului de culturd ,,Augustin Bena" Alba s-a reflectat prin cele 5g4 de apariliii media(ldrd comunicatele de pr.esd) din media locald si nationald

Venituri si cheltuieli
In perioada analizatd centrul de culturd ,,Augustin Bena" Alba a inregistrat venituri proprii insumd de 122'846|ei, valoare mai mare decat cea previzionatd,de la inceputul anul 2017 si pestemedia anilor trecufi.

Organigrama
Structura organizatoricd centrului de culturd, la incepulul perioadei analizatea fr:rst de li9r posturi,ajungdnd la finalul perioadei la un numdr de 59 posturri.



comisia de evaluare, s-a intrunit in data de 4.04.2018, ora 9'0, $i a procedat la notarearaportului de activitate, pentru anur 20r 7, depus de managerul par Alexandnu.

Interviul s-a desfrgurat in data d,e 4.04.2018, ora 7100, la sediul centrului cle cultura"Augustin Bena', Alba.

Rezultatul final al evalulrii:

in cazul in
respectare a proced :fi't?ffi ,'$'i.'"TlT."i*[iJT.f]i:'J;
:J*iifij:iliuluij 3 zile lucrdtoare de la dala comunicdrii

Popescu Dan Mihai

Matei Drimbdrean

Barb Diana

Aitai Marian Florin.

Suciu Horaliu Zahariu

Ca{arog Pompilia Luminita,

ln utma notarii de cdtre membrii comisiei rezultatulevaludrii se prezintd astfel:

Membri comisiei de
evaluare

NotaA-acordatali
analiza raporlului de
activitate
NotaB-acordatdla
interviu

Nota finala datdie-

Secretariatul comisiei:

Rusu Angela,



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

  PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru modificarea art. 4 alin. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.228/29 iunie 2017 

privind aprobarea asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea 

constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu”  
 

         Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna aprilie 2018; 

         Luând în dezbatere :  

            - expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea art. 4 alin. 2 al 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 228/29 iunie 2017 privind  aprobarea asocierii 

Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Munţii Şureanu”; 

             - raportul de specialitate nr. 7613/18 aprilie 2018 comun, al Direcției juridică și relații 

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

Județean Alba; 

         Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 228/29 iunie 

2017 privind  aprobarea asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea 

constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu” 

             Având în vedere prevederile: 

- art. 11 alin. 1 şi alin. 2, art. 12 alin. 1, art. 13 şi art. 91 alin. 6 lit. c din Legea  nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 35 alin. 3 şi alin. 4 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările 

ulterioare;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  În temeiul art. 97 şi art. 115 alin.1 lit. c din Legea  nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

         Art. I. Art. 4 alin. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.228/29 iunie 2017 privind  

aprobarea asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu”, se modifică, urmând a avea 

următorul cuprins: 

         „Art. 4. (2) Desemnează reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale Judeţul Alba prin 

Consiliul Judeţean Alba în Consiliul Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„Munţii Şureanu” pe domnul DUMITRAŞ Nicolae-Cristian, cetăţean român, cu domiciliul în 

 

 

 

, consilier superior la Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul turism, cultură, tineret, sport 

şi învăţământ din cadrul aparatului  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba în locul 

domnului DOCEA Lucian-Emilian, ca urmare a încetării raporturilor de serviciu ale acestuia .” 

         Art. II. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcției juridice și relații 

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

Județean Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, domnului Dumitraş Nicolae-Cristian, Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu”, Direcției juridice și relaţii publice, Direcţiei 

gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                             AVIZAT 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 
Înregistrat cu nr. 124 

Alba Iulia, 18 aprilie 2018 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de hotărâre pentru modificarea art. 4 alin. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean 

Alba nr.  228/29 iunie 2017 privind aprobarea asocierii Judeţului Alba prin Consiliul 

Judeţean Alba, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii 

Şureanu”  

 

 

 

 

         În anul 2017, la iniţiativa unităţilor administrativ-teritoriale municipiul Sebeş, oraşul Cugir, 

comuna Pianu, comuna Săliştea, comuna Săsciori şi comuna Şugag de a se asocia în vederea 

înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu”, Consiliul Judeţean Alba a 

adoptat Hotărârea nr. 228/29 iunie 2017 privind aprobarea asocierii Judeţului Alba prin 

Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii acestei asociaţii. 

         Prin art. 4 al acestei hotărâri au fost desemnaţi reprezentanţii Judeţului Alba prin Consiliul 

Judeţean Alba, respectiv domnul Dumitru Fulea, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba în 

Adunarea Generală a Asociaţiei, precum şi domnul Docea Lucian-Emilian în Consiliul Director 

al Asociaţiei. 

         Întrucât raportul de serviciu al domnului Docea Lucian Emilian a încetat prin acordul 

părţilor, se impune desemnarea unei alte persoane din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba, pentru a reprezenta Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba în 

Consiliul Director al Asociaţiei, urmând ca art. 4 alin. 2 al Hotărârii nr. 228/29 iunie 2017, să 

fie modificat în mod corespunzător.   

         Hotărârea ce va fi adoptată în acest sens, va fi transmisă Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Munţii Şureanu”, pentru a fi efectuate modificările corespunzătoare în 

Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Alba Iulia, în conformitate cu 

prevederile O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

         Având în vedere cele expuse mai sus, în temeiul art. 38 alin. 1 din Regulamentul de 

organizare şi funcţionare al Consiliului judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu 

nr. 124 din 18 aprilie 2018 pentru modificarea art. 4 alin. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean 

Alba nr. 228/29 iunie 2017 privind  aprobarea asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean 
Alba, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu”. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia juridică şi relaţii publice 

Direcţia gestionarea patrimoniului 

Nr. 7613/18.04.2018 

 

 

 

Raport de specialitate 

pentru modificarea articolului 4 alineatul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba 

nr.228/29 iunie 2017 privind aprobarea asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean 

Alba, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu”  

 

 

 

În anul 2017, unităţile administrativ-teritoriale Judeţul Alba, municipiul Sebeş, oraşul 

Cugir, comuna Pianu, comuna Săliştea, comuna Săsciori şi comuna Şugag au stabilit de comun 

acord  asocierea în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii 

Şureanu” cu scopul de a crea cadrul de cooperare între unitățile administrativ-teritoriale din zona 

Munților Șureanu în vederea coordonării activităților de dezvoltare durabilă în următoarele 

domenii: infrastructură de transport, turistică și de agrement, turism, agricultură și creșterea 

animalelor, silvicultură, protecția mediului și biodiversitate, prezervarea culturii, artei și 

meșteșugurilor tradiționale, promovarea zonei ca destinație turistică și de investiții, sănătate și 

securitate prin facilitarea cooperării și schimbului de informații între furnizorii de astfel de 

servicii publice. 

         Consiliul Judeţean Alba şi celelalte autorităţi deliberative care reprezintă unităţile 

administrative-teritoriale asociate au adoptat hotărâri prin care au aprobat Actul constitutiv şi al 

Statutul asociatiei şi şi-au desemnat reprezentanţii în organele de conducere şi administrare ale 

asociaţiei. 

         Consiliul Judeţean Alba a adoptat Hotărârea nr.228/29 iunie 2017 privind aprobarea 

asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii acestei asociaţii. 

         Prin articolul 4 al acestei hotărâri au fost desemnaţi reprezentanţii Judeţului Alba prin 

Consiliul Judeţean Alba, respectiv domnul Dumitru Fulea, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean 

Alba în Adunarea Generală a Asociaţiei precum şi domnul Docea Lucian-Emilian în Consiliul 

Director al Asociaţiei. 

         Desemnarea reprezentanţilor persoanelor juridice asociate în organele de conducere şi 

administrare este prevăzută atât de Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, la art.13 

alin.1, cu referire expresă la asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cât şi de Ordonanţa 

Guvernului României nr.26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile. 

         Începând cu data de 16 aprilie 2018, raportul de serviciu al domnului Docea Lucian 

Emilian, reprezentantul Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba în Consiliul Director al 

Asociaţiei, a încetat prin acordul părţilor. Astfel, se impune desemnarea unei alte persoane din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, pentru a reprezenta Judeţul Alba prin 

Consiliul Judeţean Alba în calitate de asociat, în Consiliul Director al Asociaţiei iar Hotărârea 

nr.228/29 iunie 2017, urmează a fi modificată în mod corespunzător. 

         În acest sens, propunem desemnarea domnului Nicolae-Cristian Dumitraş, consilier 

superior la Serviciul turism, cultură, tineret, sport şi învăţământ, din cadrul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului, ca reprezentant al Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în Consiliul 

Director al Asociaţiei. 

         Sub aspectul procedurii prevăzută de Ordonanţa Guvernului României nr.26/2000, urmează 

ca după adoptarea hotărârii de  modificare a Hotărârii nr.228/29 iunie 2017, aceasta să fie 

transmisă Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu”, pentru înscrierea 

modificării în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Alba Iulia, în 

conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.26/2000 privind asociaţiile şi 

fundaţiile.  

         Având în vedere cele expuse mai sus vă propunem iniţierea proiectului de hotărâre pentru 

modificarea articolului 4 alineatul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.228/29 iunie 2017 



de aprobare a asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea constituirii 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu”. 

 

 

 

         Director executiv,                                                                      Director executiv, 

         Liliana NEGRUŢ                                                                           Ioan BODEA                         

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea arondării localităților din Județul Alba la serviciile publice 

comunitare locale de evidență a persoanelor 

 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna aprilie 2018; 

 Luând în dezbatere: 

   - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea arondării localităților 

din Județul Alba la serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor; 

- raportul de specialitate nr. 7287/12 aprilie 2018 al Direcţiei juridică și relații publice 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

- adresa nr. 1911/21 martie 2018 a Direcției Publice Comunitare de Evidență a 

Persoanelor Alba,  înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu  nr. 5951/26 martie 

2018. 

- avizul de funcționare nr. 3751982/28 noiembrie 2016 al Serviciului Public Comunitar 

de Evidență a Perosanelor Ighiu emis de Ministerul Afacerilor Interne - Direcția pentru Evidența 

Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date. 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 142/29 iulie 2013 privind modificarea 

arondării localităţilor din Judeţul Alba la Serviciile publice comunitare locale de evidenţă a 
persoanelor; 

 - Hotărârii Consiliului local al Comunei Ighiu nr. 43/30 mai 2017 privind aprobarea 

înființării, organizării și funcționării Serviciului Public Comunitar  de Evidență a Persoanelor al 

comunei Ighiu și a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului Public 

Comunitar  de Evidență a Persoanelor al Comunei Ighiu. 

 - Hotărârii Consiliului local al Comunei Ighiu nr. 59/28 iunie 2017 privind aprobarea 

modificării HCL nr. 43/2017 privind aprobarea înființării, organizării și funcționării Serviciului 

Public Comunitar  de Evidență a Persoanelor al comunei Ighiu și a Regulamentului privind 

organizarea și funcționarea Serviciului Public Comunitar  de Evidență a Persoanelor al 

comunei Ighiu. 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 11 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -  art. 25 alin. 3 din O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările și completările 

ulterioare. 

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

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

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea arondării localităților din Județul Alba la serviciile publice 

comunitare locale de evidență a persoanelor prin desprinderea comunei Ighiu de la Serviciul 

Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Alba Iulia și arondarea lui la Serviciul Public 

Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Ighiu.  



Art. 2. Arondarea localităților din Județul Alba la serviciile publice comunitare locale de 

evidență a persoanelor, astfel cum a fost modificată prin art. 1, este prevăzută în anexa - parte 

integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu data de 1 mai 2018, 

dată de la care prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 142/29 iulie 2013 privind 

modificarea arondării localităţilor din Judeţul Alba la Serviciile publice comunitare locale de 

evidenţă a persoanelor își încetează aplicabilitatea. 

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

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Ministerului Afacerilor Interne - Direcția pentru Evidența 

Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date prin intermediul Direcției Publice Comunitare de 

Evidență a Persoanelor Alba, Consiliului local al comunei Ighiu, Primarului comunei Ighiu, 

Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Alba, Serviciului Public Comunitar 

Local de Evidență a Persoanelor Ighiu, Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a 

Persoanelor Alba Iulia, Direcţiei Juridică şi relaţii publice din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba.         

 

 

       P. PREŞEDINTE                   AVIZAT 

       VICEPREŞEDINTE,               SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                     Dumitru FULEA                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Înregistrat cu nr. 115 

Alba Iulia, 12 aprilie 2018 

http://www.cjalba.ro/


Anexa Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Județean Alba nr. 115/12 aprilie 2018 

 

 

 

 

ARONDAREA LOCALITĂȚILOR DIN JUDEȚUL ALBA LA SERVICIILE PUBLICE 

COMUNITARE LOCALE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR 

 

 

 

Nr. 

crt. 

SERVICIUL PUBLIC 

COMUNITAR LOCAL 

DE EVIDENȚĂ A 

PERSOANELOR 

Unitatea administrativ teritorială 

arondată 

Obs. 

1  

 

ABRUD 

ABRUD  

BUCIUM  

CIURULEASA  

MOGOȘ  

ROȘIA MONTANĂ  

2  

 

AIUD 

AIUD  

HOPÎRTA  

LIVEZILE  

LOPADEA NOUĂ  

MIRASLĂU  

PONOR  

RĂDEȘTI  

RIMETEA  

RÎMEȚ  

3 ALBA IULIA ALBA IULIA  

BERGHIN  

CIUGUD  

CRICĂU  

ÎNTREGALDE  

SÎNTIMBRU  

VINȚU DE JOS  

4 BLAJ BLAJ  

BUCERDEA GRÂNOASĂ  

CRĂCIUNELU DE JOS  

CERGĂU  

CENADE  

ROȘIA DE SECAȘ  

SÎNCEL  

VALEA LUNGĂ  

5 CÎMPENI CÎMPENI  

ALBAC  

ARIEȘENI  

AVRAM IANCU  

BISTRA  

GÎRDA DE SUS  

HOREA  

POIANA VADULUI  

SCĂRIȘOARA  

SOHODOL  

VADU MOȚILOR  

VIDRA  



6 CUGIR CUGIR  

BLANDIANA  

CERU-BĂCĂINȚI  

SĂLIȘTEA  

ȘIBOT  

7. IGHIU IGHIU  

8. OCNA MUREȘ OCNA MUREȘ  

FĂRĂU  

LUNCA MUREȘULUI  

NOȘLAC  

UNIREA  

9. SEBEȘ SEBEȘ  

CÎLNIC  

CUT  

DAIA ROMÂNĂ  

DOȘTAT  

GÎRBOVA  

OHABA  

PIANU  

SĂSCIORI  

ȘRPING  

ȘUGAG  

10 TEIUȘ TEIUȘ  

GALDA DE JOS  

MIHALȚ  

STREMȚ  

11 ZLATNA ZLATNA  

ALMAȘU MARE  

METEȘ  

12 BAIA DE ARIEȘ BAIA DE ARIEȘ  

LUPȘA  

OCOLIȘ  

POȘAGA  

SĂLCIUA  

13 JIDVEI JIDVEI  

CETATEA DE BALTĂ  

ȘONA  

 

 

 

       P. PREŞEDINTE                   AVIZAT 

       VICEPREŞEDINTE,               SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                     Dumitru FULEA                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA   

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea arondării localităților din Județul Alba la 

serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor 

 

 

  

Potrivit prevederilor art. 25 alin. 3 din O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor  „modificarea arondarii 

actuale, în functie de înfiinţarea şi organizarea serviciilor publice comunitare potrivit 

prevederilor alin. 1, se stabileşte prin hotărâre a consiliului judeţean, la propunerea serviciului 

public comunitar judeţean, cu avizul Direcţiei”. 

 Prin Hotărârea Consiliului local al Comunei Ighiu nr. 43/30 mai 2017privind aprobarea 

înființării, organizării și funcționării Serviciului Public Comunitar  de Evidență a Persoanelor al 

comunei Ighiu și a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului Public 

Comunitar  de Evidență a Persoanelor al Comunei Ighiu, astfel cum a fost modificată prin 

Hotărârea Consiliului local al comunei Ighiu nr. 59/28 iunie 2017, a fost înființat, în subordinea 

Consiliului local al comunei Ighiu, Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor 

Ighiu.  

         Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba, în considerarea atribuțiilor 

cu care a fost investită prin lege, prin adresa nr. 1911/21 martie 2018 (înregistrată la registratura 

Consiliului Judeţean Alba cu  nr. 5951/26 martie 2018), comunică faptul că sunt îndeplinite toate 

condițiile cuprinse în Dispoziția Secretarului de Stat din cadrul Ministerului Administraţiei şi 
Internelor nr. 7568/RMP/10 iunie 2005, solicitând, în acest sens Direcției pentru Evidența 

Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, 

emiterea avizului de funcționare a serviciului, cu aplicabilitate începând cu data de 1 mai 2018. 

   În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 11 din Legea nr. 215/2001 a 

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

exercitarea atribuţiilor sale, consiliul judeţean asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile 

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

persoanelor.  

             Având în vedere cele expuse mai sus, 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 județeni, de președintele consiliului 

județean, de vicepreședinții consiliului județean sau de cetățeni, precum și în conformitate cu 

prevederile art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 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 privind modificarea arondării localităților din Județul Alba la 

serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor, înregistrat cu nr. 115/12 aprilie 

2018. 

 

 

P. PREŞEDINTE 

VICEPREŞEDINTE, 

      Dumitru  FULEA 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA   

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI RELAȚII PUBLICE 

NR.7287/12.04.2018 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea arondării localităților din Județul Alba la 

serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor 

 

 

  

 Prin Hotărârea Consiliului Local al comunui Ighiu nr.43/30.05.2017, modificată prin 

Hotărârea Consiliului Local al comunei Ighiu nr.59/28.06.2017 a fost aprobată înființarea, 

organizarea și funcționarea Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al comunei 

Ighiu, precum și Regulamentul privind organizarea și funcționarea acestui serviciu. Hotărârea a 

avut la bază avizele prevăzute de legislația în vigoare. 

          Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba, în considerarea atribuțiilor 

cu care a fost investită prin lege, prin adresa nr.1911 din data de 21.03.2018 înregistrată la 

registratura Consiliului Judetean Alba cu  nr.5951/26.03.2018, comunică faptul că sunt 

îndeplinite condițiile în ceea ce privește operaționalizarea serviciului nou înființat, prin realizarea 

amenajarii de sediu, achiziționarii de echipamente și aparaturi specifice, necesare funcționării 

serviciului, precum și celelalte condiții caracteristice cuprinse în Dispoziția Secretarului de Stat 

M.A.I. nr.7568/RMP/10.06.2005. Direcția solicită în acest sens, Direcției pentru Evidența 

Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date emiterea avizului de funcționare a serviciului, cu 

aplicabilitate începând cu data de 01.05.2018.   

 Având în vedere prevederile art.25 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.84/2001 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor  

în temeiul cărora ”Modificarea arondarii actuale, în functie de înfiinţarea şi organizarea 

serviciilor publice comunitare potrivit prevederilor alin. (1), se stabileste prin hotărâre a 

consiliului judetean, la propunerea serviciului public comunitar judetean, cu avizul Direcţiei”,  

coroborate cu prevederile art.91 alin.5 lit.a pct.11 din Legea nr.215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în baza cărăra  în 

exercitarea atribuţiilor sale, consiliul judeţean asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile 

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

persoanelor,  considerăm necesară și oportună inițierea Proiectului de hotărâre privind 

modificarea arondării localităților din Județul Alba la serviciile publice comunitare locale de 

evidență a persoanelor. 

 Modificarea arondării constă în desprinderea comunei Ighiu de la SPCLEP al 

municipiului Alba Iulia și arondarea la noul serviciu care v-a deservi locuitorii domiciliați pe 

raza acestei unități administrativ teritoriale. Această modificare are nevoie, potrivit prevederilor 

legale susmenționate, de avizul de funcționare emis de Direcția  pentru Evidența Persoanelor și 

Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

   Față de cele prezentate considerăm că Proiectul de hotărâre privind modificarea arondării 

localităților din Județul Alba la serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor, 

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 

LILIANA NEGRUȚ 

 

 

 

                                                                                                                           Întocmit 

Consilier juridic Rusu Angela 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și  

Regulamentului de organizare și funcționare  

ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

 

 

          Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna aprilie 2018; 

  Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului 

de funcţii și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 7437/16 aprilie 2018 al Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- referatul Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba nr. 4653 

din 16 aprilie 2018 înregistrat la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 7435 din 16 aprilie 

2018; 

- avizul nr. ............./....................... 2018 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici; 

- avizul consultativ nr. 2/21 februarie 2018 al Ministerului Muncii și Justiției Sociale 

comunicat prin adresa nr. 236/DPSS/336/DM/28 februarie 2018, înregistrat la registratura 

Consiliului Judeţean Alba cu nr. 4048/28 februarie 2018; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. a, art. 91 alin. 2 lit. c şi art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 2 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare; 

- Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială 

şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 

instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- H.G. nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea 

comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- H.G. nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în 

unităţile de asistenţă medico-sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile de 

asistenţă medico-socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală 

comunitară, cu modificările şi completările ulterioare; 



- H.G. nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile 

sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte 
contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice 

din centrele rezidenţiale; 

- H.G. nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia 

copilului; 

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

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială și a structurii orientative de personal; 

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă Organigrama Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, conform anexei nr. 3 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

Art. 4. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 63 din 28 aprilie 2016, Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 164 din 24 mai 2017 și Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 

345 din 23 noiembrie 2017 îşi încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri. 

Art. 5. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Biroului resurse umane 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi directorului general al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 6. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 

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

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

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Direcţiei juridică şi relaţii publice, 

Direcției dezvoltare și bugete, Compartimentului unități de asistență medicală, socială, 

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

Judeţean Alba.     

          

                           AVIZAT, 

                          PREŞEDINTE,                            SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

             Ion DUMITREL                     Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 117 

Alba Iulia, 16 aprilie 2018       
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1Director general adjunct 1

 Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre al Consiliului 

Judeţean Alba nr. 117 din 16.04.2018
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Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Judeţean Alba nr. 117 din 16 aprilie 2018   

 

STAT DE FUNCȚII 

AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

ȘI PROTECȚIA COPILULUI ALBA 

     

Nr.Crt Denumirea funcţiei 
Clasa/      

Studii 
Gradul 

Număr de 

posturi 

Aparatul Direcției 

1* director general - gradul II I   1 

2* director general adjunct - gradul II I   4 

Compartimentul audit 

3** auditor I superior 2 

Biroul adopţii şi postadopţii 

4* şef birou - gradul II I   1 

5** consilier I superior 3 

6** consilier I principal 2 

Serviciul juridic şi contencios 

7* şef serviciu - gradul II I   1 

8** consilier juridic I superior 3 

9** consilier juridic I principal 1 

10** consilier juridic I asistent 1 

Compartimentul Secretariatul Comisiei pentru protecția copilului 

11** consilier juridic I superior 2 

Serviciul resurse umane şi gestiunea funcţiei publice 

12* şef serviciu - gradul II I   1 

13** consilier I superior 4 

14** consilier I principal 2 

15** referent  III superior 1 

Biroul sănătatea, securitatea muncii și PSI 

16 șef birou II S   1 

17 inspector de specialitate IA S   1 

18 inspector de specialitate I S   1 

19 inspector de specialitate debutant S   1 

20 psiholog practicant S   1 

21 subinginer IA SSD   1 

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

22* şef serviciu - gradul II I   1 

23** consilier I superior 5 

Compartimentul relaţii publice 

24** consilier I superior 1 

Compartimentul de coordonare a autorităților publice locale 

25** consilier I debutant 1 

Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap 

26* şef serviciu - gradul II I   1 

27** consilier I superior 5 

28** consilier I principal 2 

29** consilier I asistent 1 

30** referent  III superior 1 

31 medic specialist medicină internă S   0.25 

32 medic primar psihiatrie S   0.25 



33 medic primar neurologie S   0.25 

34 medic primar oftalmologie S   0.25 

35 medic primar expertiza capacității de muncă S   0.25 

36 

medic specialist expertiza capacității de 

muncă 

S   0.25 

37 inspector de specialitate II S   0.5 

Compartimentul  Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap 

38 medic specialist - Preşedinte Comisie S   1 

39** consilier I asistent 2 

Serviciul de evaluare complexă pentru copii 

40* șef serviciu - gradul II I   1 

41** consilier I superior 6 

42** consilier I principal 2 

43 consilier I asistent 1 

44 asistent social principal S   2 

45 inspector de specialitate IA S   0.5 

46 medic primar pediatrie S   1 

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

repatrieri, violență domestică și prevenirea marginalizării sociale 

47* șef serviciu - gradul II I   1 

48** consilier I superior 3 

49** consilier I principal 1 

50** consilier I asistent 1 

51 psiholog practicant S  1 

52 psiholog specialist S  1 

Serviciul management de caz pentru copii și  

managementul calității serviciilor de tip familial 

53* șef serviciu - gradul II I   1 

54** consilier I superior 13 

55** consilier I principal 3 

56** consilier I asistent 3 

57** consilier I debutant 1 

58 asistent social principal S  1 

Serviciul management de caz pentru copii și  

managementul calității serviciilor de tip rezidențial 

59* şef serviciu - gradul II I   1 

60** consilier I superior 9 

61** consilier I asistent 1 

Serviciul management de caz pentru persoane adulte 

 cu dizabilități și monitorizare servicii sociale 

62* șef serviciu - gradul II I   1 

63** consilier I superior 6 

64** consilier I principal 1 

65** consilier I asistent 1 

66** consilier I debutant 2 

67 psiholog specialist S  1 

68 asistent social principal S   5 

69 asistent social specialist S   1 

70 asistent social practicant S   1 

71 asistent social debutant S   1 

Biroul intervenție în regim de urgența în domeniul asistenței sociale 

72* șef birou - gradul II I   1 

73** consilier I superior 1 

74** consilier I principal 2 



75** consilier I asistent 2 

Biroul evidență și plată beneficii de asistență socială 

76* şef birou - gradul II I   1 

77** consilier I superior 2 

78** consilier I principal 2 

79** consilier I asistent 1 

Serviciul financiar – contabil 

80* şef serviciu - gradul II I   1 

81** consilier I superior 4 

82* referent III superior 3 

Serviciul achiziţii, patrimoniu, tehnic şi administrativ 

83* şef serviciu - gradul II I   1 

84** consilier I superior 4 

85** consilier I asistent 1 

86** consilier I debutant 1 

87** referent III superior 1 

88 referent IA M   1 

Compartimentul achiziții și contractare servicii sociale 

89** consilier I superior 1 

90** consilier I principal 2 

Serviciul întreținere și deservire 

91 șef serviciu gradul II S   1 

92 inspector de specialitate IA S   1 

93 şofer I G;M   5 

94 muncitor calificat I (întreţinere) G;M   3 

95 muncitor calificat III G   0.5 

96 îngrijitor G   3 

Compartiment asistenţă maternală 

97 asistenți maternali profesioniști M;G   103 

Compartimentul asistenți personali profesioniști 

98 asistenți personali profesioniști M;G   26 

Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Abrud 

99 șef centru  - gradul II S   1 

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

101 medic S   2 

102 psiholog practicant S   1 

103 terapeut ocupaţional S   1 

104 terapeut ocupaţional debutant S   1 

105 fiziokinetoterapeut debutant S   1 

106 instructor de ergoterapie M;PL   1 

107 asistent social principal S   4 

108 asistent medical principal PL   6 

109 asistent medical PL   4 

110 masor principal M   3 

111 infirmier  G   46 

112 infirmier debutant G   9 

113 administrator I M   1 

114 magaziner  M   1 

115 inspector de specialitate I A S   2 

116 muncitor calificat I (mecanic) M; G   2 

117 muncitor calificat I (electrician) M; G   1 

118 muncitor calificat I (dulgher) M;G   1 

119 muncitor calificat I (tâmplar) M; G   1 



120 muncitor calificat I (întreţinere) M; G   1 

121 muncitor calificat I (bucătar)  M; G   2 

122 muncitor calificat I (lenjereasă) M;G   2 

123 muncitor calificat I (fochist) M;G   4 

124 muncitor calificat II (bucătar)  M; G   3 

125 muncitor calificat III (bucătar) M;G   1 

126 muncitor calificat IV (bucătar) M;G   1 

127 muncitor calificat IV (fochist) M;G   1 

128 spălătoreasă G   3 

129 paznic  M;G   5 

130 șofer  I G   2 

Casa de tip familial nr. 15 Abrud 

131 educator principal M   5 

132 educator debutant M   1 

133 psiholog practicant S   0.5 

134 asistent social practicant S   0.5 

135 asistent medical PL   3 

136 asistent medical debutant PL   1 

Casa de tip familial nr. 2 Abrud 

137 educator principal M   4 

138 educator debutant M   1 

139 asistent medical debutant PL   1 

140 asistent medical PL   3 

141 psiholog practicant S   1 

142 asistent social principal S   1 

Casa de tip familial nr. 3 Abrud 

143 asistent social principal SSD;S   1 

144 educator principal M   4 

145 educator M   1 

146 educator debutant M   1 

147 asistent medical PL   2 

148 asistent medical debutant PL   1 

149 psiholg practicant S   1 

Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 15 Abrud 

150 asistent medical PL   1 

151 asistent social principal S   1 

152 educator principal M   2 

153 educator M   2 

154 infirmier debutant G   2 

Casa de tip familial nr. 6 Cîmpeni 

155 psiholog practicant S   0.5 

156 asistent social debutant S   0.5 

157 asistent medical PL   3 

158 asistent medical principal PL;SSD   1 

159 educator principal M   2 

160 educator M   2 

161 educator debutant M   1 

Locuința protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 14 Abrud 

162 educator principal M   5 

163 educator M   1 

164 infirmier G   1 

165 infirmier debutant G   1 

Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 6 Abrud 

166 educator principal M   5 



167 educator M   1 

168 infirmier debutant G   1 

169 infirmier G   1 

Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 7 Abrud 

170 asistent social principal S   1 

171 educator principal M   4 

172 educator debutant M   1 

Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 8 Abrud 

173 asistent social principal S   1 

174 educator principal M   4 

175 educator debutant M   1 

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

176 șef centru  - gradul II S   1 

177 adjunct șef centru - gradul II S   1 

178 medic S   1 

179 kinetoterapeut debutant S   1 

180 terapeut ocupaţional S   1 

181 terapeut ocupaţional debutant S   1 

182 psiholog stagiar S   1 

183 asistent social principal S   1 

184 asistent social debutant S   1 

185 asistent medical PL;SSD   6 

186 asistent medical principal     1 

187 infirmier G   16 

188 infirmier debutant G   3 

189 muncitor calificat I (bucătar) G   4 

190 muncitor calificat IV (bucătar) G   1 

191 muncitor calificat I (întreținere) G;M   1 

192 muncitor calificat I (fochist) G;M   4 

193 muncitor calificat IV (fochist) G;M   1 

194 referent IA M   1 

195 magaziner  G;M   1 

196 îngrijitor G   2 

Centrul de tranzit Alba Iulia 

197 asistent social principal S   1 

198 psiholog practicant S   1 

199 terapeut ocupaţional debutant S   1 

200 educator M   1 

201 educator debutant M   1 

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

202 asistent social principal S   1 

203 asistent medical principal PL   0.5 

204 asistent medical PL   0.5 

205 psiholog practicant S   1 

206 psiholog practicant S   0.5 

207 psihopedagog S   0.5 

208 educator principal M   3 

209 educator SSD   1 

210 educator M   2 

211 educator debutant M   1 

212 administrator I M   0.5 

Casa de tip familial nr. 9 Alba Iulia 

213 inspector de specialitate II S   1 

214 asistent medical PL   3 



215 asistent medical principal PL   0.5 

216 asistent medical debutant PL   0.5 

217 psihopedagog S   1 

218 psiholog stagiar S   1 

219 educator principal M   4 

220 educator M   3 

221 educator debutant M   1 

222 administrator I M   0.5 

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

223 educator principal M   6 

224 infirmier G   1 

225 infirmier debutant G   1 

Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Arnsbergˮ 

226 șef centru - gradul II S   1 

227 medic primar (pediatru) S   0.5 

228 medic (pediatru) S   1 

229 medic primar (medicină de recuperare) S   0.25 

230 medic specialist (medicină de recuperare) S   0.25 

231 medic specialist (medicină de recuperare) S   0.25 

232 medic primar (medicină de recuperare) S   0.25 

233 medic primar (neurologie infantilă) S   0.5 

234 psiholog specialist S   1 

235 psiholog specialist S   0.5 

236 psiholog specialist S   0.5 

237 psiholog practicant S   3 

238 psiholog stagiar S   1 

239 asistent social specialist S   1 

240 asistent social principal S   1 

241 kinetoterapeut principal S   4 

242 kinetoterapeut S   2 

243 fiziokinetoterapeut S   1 

244 fiziokinetoterapeut  specialist S   1 

245 fiziokinetoterapeut principal S   1 

246 asistent medical principal PL;SSD   4 

247 asistent medical PL;SSD   1 

248 terapeut ocupaţional S   2 

249 terapeut ocupaţional S   0.5 

250 psihopedagog S   1 

251 psihopedagog principal S   0.5 

252 psihopedagog S   0.5 

253 logoped S   1 

254 masor M   1 

255 masor M   0.5 

256 masor M   0.5 

257 referent IA M   1 

258 muncitor calificat II (spălătoreasă) G   1 

259 îngrijitor G   0.5 

260 îngrijitor  G   2 

261 administrator I M   0.5 

Centrul de plasament Blaj 

262 șef centru – gradul II S   1 

263 medic specialist (neurolog) S   0.25 

264 medic specialist (pediatru) S   0.5 

265 medic specialist (psihiatru) S   0.25 



266 asistent social specialist S   1 

267 asistent social practicant S   1 

268 asistent social debutant S   2 

269 psiholog specialist S   0.5 

270 psiholog specialist S   0.5 

271 psiholog practicant S   1 

272 inspector de specialitate II S   1 

273 educator S   1 

274 educator debutant S   1 

275 educator principal M   8 

276 educator M   5 

277 educator debutant M   1 

278 asistent medical principal PL;SSD   2 

279 asistent medical debutant PL   2 

280 muncitor calificat I (bucătar) M;G   3 

281 muncitor calificat II (bucătar) M;G   1 

282 muncitor calificat I (lenjereasă) M;G   1 

283 muncitor calificat I (întreținere) M:G   2 

284 șofer I M;G   2 

285 îngrijitor  G   2 

Casa de tip familial în comunitate Blaj 

286 educator principal M   4 

287 educator M   2 

288 educator debutant M   1 

289 asistent medical  PL   1 

290 asistent medical debutant PL   3 

Centrul de plasament de tip familial Mănărade 

291 terapeut ocupațional debutant S   1 

292 asistent medical PL   2 

293 asistent medical debutant PL   1 

294 educator principal M   4 

295 educator M   4 

296 educator debutant M   1 

Casa de tip familial nr. 4 Blaj 

297 terapeut ocupațional debutant S   1 

298 asistent medical debutant S   1 

299 psiholog practicant S   0.5 

300 asistent medical PL   4 

301 educator principal M   4 

302 educator M   2 

303 educator debutant M   1 

304 îngrijitor  G   1 

Casa de tip familial nr. 8 Sîncrai 

305 șef centru - gradul II S   1 

306 psihopedagog S   1 

307 educator principal M   4 

308 educator debutant M   1 

309 asistent medical PL   4 

310 asistent medical debutant PL   1 

311 referent IA M   1 

312 paznic   G   1 

Casa de tip familial nr. 1 Aiud 

313 psihopedagog S   1 

314 educator principal M   5 



315 educator debutant M   2 

316 asistent medical principal S   1 

317 asistent medical PL   3 

318 muncitor calificat II (întreţinere) G   1 

Casa de tip familial pentru copii cu dizabilităţi Sîncrai 

319 psihopedagog S   1 

320 asistent medical principal PL   1 

321 asistent medical PL   2 

322 asistent medical debutant PL   1 

323 educator principal M   6 

324 educator M   2 

325 muncitor calificat I (întreținere) G   1 

326 magaziner  M   1 

Casa de tip familial nr. 5 Aiud 

327 asistent medical PL   1 

328 asistent medical debutant PL   1 

329 educator debutant M   5 

Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 17 Sîncrai 

330 educator principal M   6 

331 educator  M   1 

332 infirmier G   1 

Casa de tip familial „Speranţa Copiilorˮ Cugir 

333 șef centru gradul II S   1 

334 asistent medical PL   3 

335 asistent social principal S   1 

336 psihopedagog S   1 

337 educator principal M   2 

338 educator M   5 

339 educator debutant M   1 

340 educatoare  M   1 

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

341 șef centru - gradul II S   1 

342 asistent social principal S   1 

343 psiholog stagiar S   1 

344 asistent medical principal PL;SSD   2 

345 educator principal SSD   1 

346 educator  S   1 

347 educator principal M   1 

Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică pentru persoane adulte cu 

dizabilități Galda de Jos 

348 șef centru – gradul II S   1 

349 adjunct şef centru - gradul II SSD;S   1 

350 medic primar S   2 

351 medic primar (psihiatrie) S   0.5 

352 medic primar (psihiatrie) S   0.5 

353 medic specialist (psihiatrie) S   2 

354 medic S   5 

355 asistent social principal S   4 

356 asistent social specialist S   1 

357 kinetoterapeut S   1 

358 psiholog specialist S   0.5 

359 psiholog specialist S   0.5 

360 psiholog specialist S   2 

361 psiholog practicant S   3 



362 terapeut ocupaţional S   7 

363 terapeut ocupaţional debutant S   7 

364 art terapeut M;PL   1 

365 instructor de ergoterapie M;PL   1 

366 instructor de ergoterapie debutant M;PL   1 

367 asistent medical principal PL;SSD   31 

368 asistent medical PL;SSD   6 

369 asistent medical debutant PL;SSD   2 

370 masor principal M   4 

371 masor M   3 

372 infirmier G   125 

373 infirmier debutant G   15 

374 farmacist S   2 

375 fiziokinetoterapeut debutant S   1 

376 inspector de specialitate IA S   3 

377 inspector de specialitate I S   1 

378 inspector de specialitate II S   1 

379 inspector de specialitate debutant S   3 

380 magaziner  G;M   1 

381 kinetoterapeut debutant S   1 

382 kinetoterapeut principal S   1 

383 profesor C.F.M. principal S   1 

384 profesor C.F.M. S   1 

385 subinginer IA SSD;S   1 

386 muncitor calificat I (bucătar) M;G   5 

387 muncitor calificat II (bucătar) M;G   7 

388 muncitor calificat IV (bucătar) M;G   2 

389 muncitor calificat I (instalator) M;G   1 

390 muncitor calificat I (electrician) M;G   3 

391 muncitor calificat I (frizer) M;G   2 

392 muncitor calificat I (fochist) M;G   6 

393 spălătoreasă M;G   6 

394 muncitor calificat II (lenjereasă) M;G   2 

395 muncitor calificat I (croitoreasă) M;G   1 

396 șofer I M;G   1 

Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 10 Cricău 

397 asistent social specialist SSD;S   1 

398 educator principal M   4 

399 educator debutant M   1 

Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Gîrbova 

400 șef centru  - gradul II  S   1 

401 inspector de specialitate I S   2 

402 asistent social principal S   1 

403 psiholog practicant S   1 

404 terapeut ocupaţional debutant S   1 

405 masor debutant M   1 

406 asistent medical principal PL   3 

407 asistent medical PL   2 

408 infirmier G   18 

409 infirmier debutant G   2 

410 magaziner  M   1 

411 muncitor calificat I (bucătar) G;M   1 

412 muncitor calificat II (bucătar) G;M   1 

413 muncitor calificat IV (bucătar) G;M   3 



414 spălătoreasă G   1 

415 muncitor calificat I (lenjereasă) G   1 

416 șofer I M   1 

417 muncitor calificat I (întreţinere) G;M   3 

418 muncitor  necalificat I G   1 

Locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 13 Gîrbova 

419 educator principal M   1 

420 infirmier G   4 

421 infirmier debutant G   1 

Locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 3 Gîrbova 

422 infirmier G   2 

423 infirmier debutant G   3 

424 educator principal M   3 

TOTAL GENERAL 1133 

NOTA: 

 *   funcţie publică de conducere    

 ** funcţie publică de execuţie    

          

                           AVIZAT, 

                          PREŞEDINTE,                            SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

             Ion DUMITREL                     Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre a  

Consiliului Judeţean Alba nr. 117 din 16 aprilie 2018              

 

 

 

 

REGULAMENTUL  

de organizare şi funcţionare al 

 Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba  

 

 

 

Capitolul I  

 Dispoziţii generale 
 

Art. 1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba este instituţie 

publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Alba, 

înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 198/18 noiembrie 2004. 

Art. 2. (1) Sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba se 

află în municipiul Alba Iulia, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 68, judeţul Alba, cod poştal 

510207. 

(2) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba este 

înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

ca operator de date cu caracter personal cu nr. 11773. 

Art. 3. (1) Preşedintele Consiliului Judeţean Alba coordonează, controlează şi răspunde 

de activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, în conformitate 

cu prevederile art. 104 alin. 1 lit. a, art. 104 alin. 1 lit. e,  art. 104 alin. 2 şi art. 104 alin. 6 din 

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

ulterioare. 

(2) Preşedintele Consiliului Judeţean Alba poate delega, prin dispoziţie, atribuţiile 

de coordonare secretarului judeţului Alba sau vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Alba. 

Art. 4. Scopul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba este de 

asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor 

vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în 

nevoie socială, cu rol în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor 

sociale. 

Art. 5. (1) Finanţarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

se asigură din bugetul judeţean, precum şi din alte fonduri extrabugetare cuprinse în bugetul 

propriu. 

   (2) Finanţarea serviciilor sociale şi beneficiilor de asistenţă socială se asigură din 

bugetul local al judeţului, bugetul de stat, din donaţii, sponsorizări şi sau alte contribuţii din 

partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate; fonduri externe rambursabile şi 

nerambursabile; contribuţia persoanelor beneficiare; alte surse de finanţare, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare. 

 (3) Directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba este ordonator terţiar de credite în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 

a finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare şi ale Legii nr. 273/2006 a 

finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare și are conturi distincte la 

Trezoreria municipiului Alba Iulia sau la unități bancare. 

Art. 6. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba are ştampilă de 

formă rotundă, inscripţionată „România, Consiliul Judeţean Alba, Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba”, iar actele întocmite poartă antetul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi sunt semnate de către directorul general. 

Art. 7. Structura organizatorică şi numărul de posturi aferente Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba se aprobă de Consiliul Judeţean Alba prin hotărâre, 

cu avizul consultativ al Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi cu respectarea criteriilor 

orientative de personal prevăzute în legislația în vigoare, astfel încât funcţionarea acesteia să 

asigure îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii.  



Art. 8. Consiliul Judeţean Alba aprobă, prin hotărâre, regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, pe baza 

prevederilor regulamentului-cadru (aprobat prin hotărâre de guvern), care se completează cu alte 

atribuţii, în funcţie de caracteristicile sociale ale unităţilor administrativ-teritoriale şi în 

conformitate cu nevoile locale. 

 

Capitolul II 

 Funcţii. Principii 
 

Art. 9. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba îndeplineşte, în 

principal, următoarele funcţii: 

a.) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei şi planului anual de dezvoltare a 

serviciilor sociale, pe care le supune spre aprobare Consiliului Judeţean Alba; 

b.) de coordonare a activităţilor de asistenţă socială şi de protecţie a familiei şi a 

drepturilor copilului, a persoanelor cu dizabilităţi, victimelor violenţei în familie, persoanelor 

vârstnice etc., precum şi a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi 

excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi la nivelul judeţului Alba; 

c.) de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie; 

d.) de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi 

instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de 

asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în 

domeniu, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele 

beneficiare; 

e.) de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru 

implementarea strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie, prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi colective la 

nivelul judeţului Alba; 

f.) de reprezentare a Consiliului Judeţean Alba, pe plan intern şi extern, în domeniul 

asistenţei sociale şi protecţiei copilului; 

g.) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, 

grupurilor vulnerabile. 

Art. 10. Principiile şi valorile care stau la baza furnizării serviciilor sociale de către 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba sunt următoarele: 

      solidaritatea socială; 

      subsidiaritatea; 

      universalitatea; 

      respectarea demnităţii umane; 

      abordarea individuală; 

      parteneriatul; 

      participarea beneficiarilor; 

      transparenţa; 

      nediscriminarea; 

      eficacitatea; 

      eficienţa; 

      respectarea dreptului la autodeterminare; 

      activizarea; 

      caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistenţă socială; 

      proximitatea; 

      complementaritatea şi abordarea integrată; 

      concurenţa şi competitivitatea; 

      egalitatea de şanse; 

      confidenţialitatea; 

      echitatea; 

      focalizarea; 

      dreptul la liberă alegere a furnizorului de servicii. 

 



Capitolul III 

Atribuţiile Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

 

Art. 11. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba îndeplineşte 

următoarele atribuţii principale: 

a.) în domeniul beneficiilor de asistenţă socială: 

 1.) asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile 

de asistenţă socială; 

 2.) urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi 

persoanele îndreptăţite la beneficiile de asistenţă socială; 

 3.) realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistenţă socială 

administrate; 

 4.) elaborează şi fundamentează propunerea de buget pentru finanţarea 

beneficiilor de asistenţă socială; 

 5.) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege; 

b.) în domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale: 

 1.) elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi locale şi cu nevoile 

identificate, strategia judeţeană de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, 

pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o transmite spre dezbatere şi avizare 

comisiei judeţene de incluziune socială, o propune spre aprobare consiliului judeţean şi răspunde 

de aplicarea acesteia; 

 2.) elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi 

finanţate din bugetul judeţului Alba şi le propune spre aprobare Consiliului Judeţean Alba, care 

cuprind date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, 

serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri 

publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare; 

 3.) iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor 

de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite persoane, grupuri sau 

comunităţi; 

 4.) identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au 

generat situaţiile de risc de excluziune socială; 

 5.) identifică barierele şi acţionează în vederea realizării accesului deplin al 

persoanelor cu dizabilităţi în societate; 

 6.) asigură, pentru relaţiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu 

surdocecitate, interpreţi autorizaţi ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al 

persoanei cu surdocecitate; 

 7.) realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor 

sociale; 

 8.) încheie, în condiţiile legii, contracte de parteneriat public-public şi public-

privat pentru sprijinirea financiară şi tehnică a autorităţilor administraţiei publice locale de la 

nivelul judeţului Alba pentru susţinerea dezvoltării serviciilor sociale; 

 9.) propune înfiinţarea serviciilor sociale de interes judeţean sau local; 

 10.) colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind 

beneficiarii, furnizorii publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia;  

 11.) realizează registre electronice pentru toţi beneficiarii de servicii sociale 

prevăzuţi de lege, care sunt transmise către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale sau, după caz, 

autorităţilor administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale aflate în 

subordinea acestuia; 

 12.) monitorizează şi evaluează serviciile sociale aflate în administrare proprie; 

 13.) elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională 

în domeniul serviciilor sociale;  

 14.) elaborează proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale în 

conformitate cu planul anual de acţiune şi asigură finanţarea/cofinanţarea acestora; 

 15.) asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea 

populaţiei privind drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile;  

 16.) furnizează şi administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, 

persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de beneficiari 

prevăzute de lege, fiind responsabilă de calitatea serviciilor prestate; 



 17.) planifică şi realizează activităţile de informare, formare şi îndrumare 

metodologică, în vederea creşterii performanţei personalului care administrează şi acordă servicii 

sociale aflate în administrare proprie; 

 18.) colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă 

interesele diferitelor categorii de beneficiari; 

 19.) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare. 

c.) în vederea asigurării eficienţei şi transparenţei în planificarea, finanţarea şi 

acordarea serviciilor sociale: 
 1.) asigură informarea comunităţii prin publicarea pe pagina de internet proprie 

sau, atunci când acest lucru nu este posibil, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba a informaţiilor privind: 

   activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - 

formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate etc.; 

   informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul județului Alba, 

acordate de furnizori publici ori privaţi; 

   informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate 

compartimente deconcentrate la nivelul județului Alba; 

 2.) transmite către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale strategia de dezvoltare a 

serviciilor sociale de la nivelul județului Alba, precum şi planul anual de acţiune, în termen de 30 

de zile de la aprobarea acestora; 

 3.) organizează sesiuni de consultări cu reprezentanţi ai organizaţiilor 

beneficiarilor şi ai furnizorilor de servicii sociale în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare 

a serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune; 

 4.) comunică sau, după caz, pune la dispoziţia instituţiilor/structurilor cu atribuţii 

în monitorizarea şi controlul respectării drepturilor omului, în monitorizarea utilizării 

procedurilor de prevenire şi combatere a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant 

asupra beneficiarilor serviciilor sociale şi, după caz, instituţiilor/structurilor cu atribuţii privind 

prevenirea torturii informaţiile solicitate, acordându-le sprijin în realizarea vizitelor de 

monitorizare, în condiţiile legii; 

 5.) transmite către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale sau, după caz, 

autorităţilor administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale aflate în 

subordinea acestuia, trimestrial, în format electronic, situaţii statistice care privesc serviciile 

sociale organizate şi acordate la nivelul judeţului Alba, conform solicitărilor acestora; 

 6.) publică pe pagina de internet a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba şi afişează la sediul instituţiei informaţiile privind costurile serviciilor 

sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat; 

 7.) transmite către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale sau, după caz, 

autorităţilor administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale aflate în 

subordinea acestuia, până la data de 30 aprilie a fiecărui an, datele privind beneficiarii, costurile 

şi personalul/tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior raportării. 

d.) în domeniul persoanelor adulte cu dizabilități: 

 1.) promovează şi asigură respectarea drepturilor persoanelor adulte cu 

dizabilităţi, în conformitate cu prevederile înscrise în Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi în Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor 

cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 

13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 

septembrie 2007, cu modificările ulterioare; 

 2.) asigură organizarea, administrarea şi finanţarea serviciilor sociale destinate 

persoanelor cu dizabilităţi, în condiţiile legii, în baza strategiilor judeţene anuale, pe termen 

mediu şi lung, de restructurare, organizare şi dezvoltare a sistemului de asistenţă socială pentru 

persoanele cu dizabilităţi; 

 3.) acţionează pentru promovarea alternativelor la protecţia instituţionalizată a 

persoanelor cu dizabilităţi; 

 4.) asigură evaluarea nevoilor individuale ale persoanei cu dizabilităţi, propune 

încadrarea în grad de handicap, respectiv menţinerea în grad de handicap a unei persoane, 

precum şi programul individual de reabilitare şi integrare socială a acesteia, avizează planul 

individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit la nevoie de managerul de caz, 



recomandă măsurile de protecţie a adultului cu handicap, evaluează îndeplinirea condiţiilor 

necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist, prin serviciul de evaluare complexă, şi 

monitorizează activitatea acestuia; 

5.) asigură secretariatul şi condiţiile de funcţionare ale comisiei de evaluare şi 

încadrare în grad de handicap, prevăzute de lege; 

 6.) asigură monitorizarea realizării instruirii asistenţilor personali ai persoanelor 

cu handicap grav; 

 7.) respectă opţiunea referitoare la asistent personal sau indemnizaţie, exprimată 

în scris, emite acordul în acest sens şi îl comunică angajatorului, în termenul prevăzut de lege; 

 8.) ia măsurile necesare pentru planificarea şi asigurarea continuităţii serviciilor 

acordate tânărului cu dizabilităţi la trecere din sistemul de protecţie a copilului în sistemul de 

protecţie a adultului cu dizabilităţi, în baza nevoilor individuale identificate ale acestuia; 

 9.) asigură pregătirea tânărului pentru viaţa adultă şi pentru viaţa independentă; 

 10.) asigură designul universal şi adaptarea rezonabilă pentru toate serviciile şi 

programele pe care le desfăşoară; 

 11.) asigură colectarea şi transmiterea datelor statistice conform indicatorilor 

solicitaţi de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi şi alte instituţii cu activităţi 

în domeniu; 

 12.) identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi personali 

profesionişti, în condiţiile legii; încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea 

continuă de asistenţi personali profesionişti atestaţi; evaluează şi monitorizează activitatea 

acestora; 

e.) în domeniul protecţiei persoanelor vârstnice şi a altor persoane adulte aflate în 

situaţii de dificultate: 

 1.) completează evaluarea situaţiei socioeconomice a persoanei adulte aflate în 

nevoie, a nevoilor şi resurselor acesteia. Asigură furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în 

vederea refacerii şi dezvoltării capacităţilor individuale şi ale celor familiale necesare pentru a 

depăşi cu forţe proprii situaţiile de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul 

individualizat privind măsurile de asistenţă socială; 

 2.) acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la 

exprimarea liberă a opiniei; 

 3.) depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate 

în nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii acesteia; 

 4.) verifică şi reevaluează trimestrial şi ori de câte ori este cazul modul de îngrijire 

a persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit o măsură de asistenţă socială într-o instituţie, 

în vederea menţinerii, modificării sau revocării măsurii stabilite; 

 5.) asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei 

adulte aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea şi asigurarea funcţionării în structura proprie a 

unor centre specializate; 

 6.) depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform 

planului individualizat privind măsurile de asistenţă socială; 

 7.) asigură organizarea, administrarea şi finanţarea serviciilor sociale destinate 

persoanelor vârstnice, precum şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, în 

condiţiile legii; 

 8.) elaborează şi implementează pe baza rezultatelor evaluării planul 

individualizat de asistență și îngrijire pentru persoanele vârstnice instituţionalizate în cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

f.) în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului: 

 1.) facilitează accesul la servicii sociale pentru persoanele definite de lege ca 

potenţiali beneficiari, fără discriminare de sex, vârstă, religie, apartenenţă etnică sau naţionalitate 

şi stabileşte criterii obiective de eligibilitate şi admitere, în funcţie de tipurile de servicii sociale 

furnizate şi de resursele disponibile şi dispune de proceduri şi regulamente interne ce respectă şi 

sprijină drepturile beneficiarilor în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, precum şi 

participarea egală a acestora în procesul de furnizare a serviciilor sociale; 

 2.) întocmeşte raportul de evaluare iniţială/detaliată, după caz, a copilului şi 

familiei acestuia şi propune stabilirea unei măsuri de protecţie specială, pentru cazurile care intră 

în atenţia Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;  



 3.) realizează, după caz, atât evaluarea iniţială şi/sau detaliată a nevoilor copiilor 

şi familiei acestora, cât şi evaluarea complexă a cazului, pentru cazurile care intră în atenţia 

instituţiei; 

 4.) elaborează şi implementează planul individualizat de protecţie pe baza 

rezultatelor evaluării detaliate; 

 5.) implică copiii şi familiile acestora, în funcție de particularitățile de vârstă, 

individuale și a interesului personal, în procesul de elaborare şi implementare a planului 

individualizat de protecţie/planului de intervenție specifică, asigurându-se că beneficiarii au 

responsabilităţi şi îndatoriri pe care le cunosc şi pe care trebuie să le respecte, încheind în acest 

sens contracte de acordare a serviciilor sociale cu familiile/reprezentanții legali interesați; 

 6.) monitorizează trimestrial activităţile de aplicare a hotărârilor de instituire a 

măsurilor de protecţie specială a copilului;  

 7.) identifică şi evaluează, la cerere, familiile sau persoanele care pot lua copii în 

plasament;  

 8.) evaluează garanţiile morale şi condiţiile materiale pe care trebuie să le 

îndeplinească familiile sau persoanele care pot deveni tutori şi care pot primi un copil în îngrijire 

dacă Direcţia Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba sesizează instanța de 

tutelă în acest sens; 

 9.) susţine în faţa Comisiei pentru Protecţia Copilului/instanţei judecătoreşti 

competente propunerea privind instituirea/modificarea/revocarea unei măsuri de protecţie 

specială; 

 10.) monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii, pe 

toată durata acestei măsuri;  

 11.) identifică, evaluează şi pregăteşte, la cerere, persoane care pot deveni 

asistenţi maternali profesionişti, în condiţiile legii; încheie contracte individuale de muncă şi 

asigură formarea continuă de asistenţi maternali profesionişti atestaţi; evaluează şi monitorizează 

activitatea acestora;  

 12.) acordă,în colaborare cu Serviciul Public de Asistență Socială/persoană cu 

atribuții de asistență socială din cadrul Unității Administrativ Teritoriale de la domiciliul 

familiei, asistenţă şi sprijin pentru menținerea relațiilorpărinţilor copilului separat de familie, în 

vederea reintegrării în mediul său familial, în conformitate cu planul de servicii; 

 13.) asigură, în colaborare cu Serviciul Public de Asistență Socială/persoană cu 

atribuții de asistență socială din cadrul Unității Administrativ Teritoriale, măsurile necesare 

pentru realizarea activităţilor de prevenire şi combatere a violenţei în familie, precum şi pentru 

acordarea serviciilor destinate victimelor violenţei în familie şi agresorilor familiali; 

 14.) reevaluează trimestial sau ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat 

la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială şi propune, după caz, menţinerea, modificarea 

sau încetarea acestora;  

 15.) îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei interne 

pentru copiii aflaţi în evidenţa sa;  

 16.) evaluează, pe baza solicitării, persoana sau familiile care doresc să adopte 

copii; evaluează condiţiile materiale şi garanţiile morale pe care acestea le prezintă şi eliberează 

atestatul de familie sau de persoană aptă să adopte copii;  

 17.) susţine, în faţa instanţei competente, cererea de deschidere a procedurii 

adopţiei interne; 

 18.) susţine, în faţa instanţei competente, cererea de încredinţare în vederea 

adopţiei copilului de către familia identificată ca potenţial adoptatoare; 

 19.) susţine, în faţa instanţei competente, cererea de încuviinţare a adopţiei 

copilului de către familia căreia i-a fost încredinţat în vederea adopţiei; 

 20.) monitorizează evoluţia copiilor adoptaţi, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi 

părinţii lor adoptivi timp de doi ani după încuviințarea adopției;  

 21.) sprijină părinţii adoptivi ai copilului, la cererea acestora, în îndeplinirea 

obligaţiei de a-l informa pe acesta că este adoptat, de îndată ce vârsta şi gradul de maturitate ale 

copilului o permit;  

 22.) intervine, la sesizare, alături de poliție și autoritățile locale în cazurile de 

abuz/neglijare/exploatare și violenţă,evaluează situaţia de risc pentru părţile implicate şi propune 

soluţii sau îndrumă părţile către servicii de specialitate; 



 23.) dezvoltă activităţi de informare şi promovare a serviciilor oferite în interesul 

superior al copiilor expuşi la abuz, neglijare şi exploatare, inclusiv violenţa în familie; 

 24.) monitorizeazã, statistic, cazurile de violență în familie, aflate în evidența 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba și a celor comunicate de cãtre 

Serviciile Publice de Asistență Socială; 

 25.) realizează la nivel judeţean, baza de date privind copiii aflaţi în sistemul de 

protecţie specială, copiii şi familiile aflate în situaţie de risc şi raportează trimestrial aceste date 

Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie; 

 26.) asigură organizarea, administrarea şi finanţarea serviciilor sociale destinate 

prevenirii separării copilului de familie şi a celor destinate copilului lipsit temporar sau definitiv 

de părinţii săi, în condiţiile legii; 

 27.) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege; 

g.) în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice: 

 1.) desfășoară activităţi de prevenire şi combatere a violenţei în familie, precum şi 

pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenţei în familie şi agresorilor familiali; 

 2.) monitorizează măsurile necesare pentru realizarea activităţilor de prevenire şi 

combatere a violenţei domestice, precum şi pentru acordarea serviciilor destinate victimelor 

violenţei domestice şi agresorilor familiali; 

 3.) dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi 

reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor destinate 

prevenirii şi combaterii violenţei domestice; 

 4.) fundamentează şi propune Consiliului Judeţean Alba, înfiinţarea, finanţarea, 

respectiv cofinanţarea instituţiilor publice care oferă servicii destinate prevenirii şi combaterii 

violenţei domestice; 

 5.) sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil 

persoanelor victime ale violenţei domestice, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute 

de actele normative în vigoare; 

 6.) monitorizează cazurile de violenţă domestică din județul Alba; 

 7.) identifică situaţii de risc pentru părţile implicate în situaţii de violenţă 

domestică şi îndrumă părţile către servicii de specialitate/mediere; 

 8.) realizează la nivelul judeţului Alba, baza de date privind cazurile de violenţă 

domestică şi raportează trimestrial aceste date către Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse 

între Femei şi Bărbaţi. 

h.) în relaţia cu furnizorii de servicii sociale: 

 1.) asigură, la cerere, coordonarea metodologică a serviciilor sociale pentru copii 

şi adulţi în vederea respectării standardelor minime obligatorii; 

 2.) desemnează managerii de caz pentru cazurile sociale înregistrate conform 

standardelor minime de calitate în domeniul managementului de caz; 

 3.) asigură asistenţă de specialitate, la cerere şi în limita resurselor disponibile, în 

vederea obţinerii acreditării serviciilor conform legii; 

 4.) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin 

hotărâri ale Consiliului Judeţean Alba; 

 5.) monitorizează serviciile sociale acordate de către furnizorii privați aflați în 

relații contractuale cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

i.) alte atribuţii 

 1.) coordonează metodologic şi sprijină, la cerere, activitatea autorităţilor 

administraţiei publice locale din judeţul Alba în domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi 

a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, prevenirii 

şi combaterii violenţei în familie; 

  2.) coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de 

părinţii săi, precum şi cea de admitere a adultului în instituţii sau servicii, desfăşurate la nivelul 

serviciilor publice de asistenţă socială; 

 3.) acordă, la cerere, asistenţa tehnică necesară pentru crearea şi formarea 

structurilor comunitare consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistenţă socială şi 

protecţia copilului; 

 4.) colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în 

domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi a drepturilor copilului, prevenirii şi combaterii 



violenţei domestice sau cu operatori economici prin încheierea de convenţii de colaborare cu 

aceştia; 

 5.) dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţiile neguvernamentale şi cu 

alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale şi a 

serviciilor destinate protecţiei copiilor, persoanelor adulte cu handicap și a persoanelor 

vârstniceîn funcţie de nevoile acestora; 

 6.) colaborează pe bază de protocoale sau convenţii cu celelalte direcţii generale 

de asistenţă socială şi protecţia copilului, precum şi cu alte instituţii publice din unitatea 

administrativ-teritorială, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, conform legii; 

 7.) asigură, la cerere, consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea 

serviciilor şi măsurilor asistenţă socială şi protecţia copilului şi a persoanelor adulte cu 

dizabilităţi;  

 8.) colaborează cu alte instituţii furnizoare de servicii sociale, medicale  și/sau de 

învățământ pentru a facilita accesul la serviciile de specialitate oferite de acestea; 

 9.) fundamentează şi propune Consiliului Judeţean Alba, înfiinţarea, finanţarea, 

respectiv cofinanţarea serviciilor pentru protecţia copilului, persoanei adulte cu sau fără 

dizabilităţi și a persoanelor vârstnice; 

 10.) organizează şi realizează activităţi specifice contractării serviciilor sociale 

acordate de furnizori publici şi privaţi conform prevederilor hotărârilor adoptate în acest sens de 

Consiliul Judeţean Alba; Furnizorii privați și unitățile furnizoare de servicii sociale pentru care 

se contractează servicii sunt enumerați în anexa nr. 1 a prezentului regulament și va fi actualizată 

ori de câte ori se impune. Categoriile de servicii sociale care urmează să se supună contractării se 

vor aproba calitativ și cantitativ de către Consiliul Județean Alba; 

 11.) prezintă anual sau la solicitarea Consiliului Judeţean Alba rapoarte de 

activitate; 

 12.) asigură acordarea şi plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu 

handicap; 

13.) sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil 

persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, victimelor violenţei 

domestice şi oricăror persoane aflate în nevoie, precum şi familiilor acestora, în vederea 

exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare; 

 14.) acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia 

instituţionalizată a copiilor şi a persoanelor cu dizabilităţi; 

 15.) organizează activitatea de selectare şi angajare a personalului din aparatul 

propriu, a unităților furnizoare de servicii sociale și a serviciilor din structura sa, de evaluare 

periodică şi de formare continuă a acestuia; 

 16.) asigură serviciile administrative şi de secretariat ale Comisiei pentru Protecţia 

Copilului Alba, respectiv ale Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Alba; 

 17.) realizează şi actualizează periodic baza de date privind copiii aflaţi în 

sistemul de protecţie specială din judeţul Alba şi raportează lunar date statistice referitoare la 

copiii instituţionalizaţi, în judeţul Alba, către Ministerul Muncii și Justiției Sociale; 

 18.) realizează şi actualizează periodic, la nivelul judeţului Alba, baza de date 

privind persoanele adulte cu handicap şi raportează statistic aceste date Ministerului Muncii și 

Justiției Sociale; 

 19.) acordă, la cerere, sprijin autorităţilor publice locale de la nivelul comunelor, 

oraşelor şi municipiilor de pe raza teritorială a judeţului Alba, în scopul planificării, dezvoltării şi 

organizării serviciilor sociale de interes local; 

 20.) sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea 

prevederilor Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu 

modificările ulterioare; 

 21.) încheie convenţii de colaborare cu alte instituţii de drept public sau privat în 

vederea dezvoltării unor structuri de economie socială în care să se desfăşoare activităţi de 

producţie cu caracter educativ/terapeutic. Aceste structuri pot fi dezvoltate în cadrul unităților 

furnizoare de servicii sociale pentru copii sau adulţi cu sau fără handicap şi vor avea ca 

obiective: formarea deprinderilor de viaţă independentă, asigurarea incluziunii sociale şi crearea 

posibilităţilor de formare a personalităţii individuale pentru o mai uşoară integrare în viaţa socio-

economică; 



 22.) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin 

hotărâri ale Consiliului Judeţean Alba. 

 

Capitolul IV 

Conducerea și structura organizatorică a  

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

 

Secțiunea I 

Conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

 

 Art. 12. (1) Conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba se asigură de directorul general şi de colegiul director.  

   (2) Directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba este ajutat de directori generali adjuncţi. 

   (3) Directorul general şi directorii generali adjuncţi au calitatea de funcţionar 

public. 

Art. 13. (1) Funcţiile de director general şi director general adjunct se ocupă în condiţiile 

legii. 

        (2) Candidaţii pentru ocuparea posturilor de general sau, după caz, director 

general adjunct trebuie să aibă o vechime în specialitate de cel puţin 3 ani şi să fie absolvenţi de 

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată 

absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în unul dintre următoarele domenii, după caz: 

asistenţă socială sau sociologie; psihologie sau ştiinţe ale educaţiei; drept; ştiinţe administrative; 

sănătate; economie sau management, finanţe, contabilitate. 

        (3) Pot participa la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de director 

director general sau, după caz, director director general adjunct şi absolvenţi cu diplomă de 

licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în alte domenii decât cele prevăzute la alin. 

2, cu condiţia să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei 

publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. 

        (4) Concursul pentru ocuparea funcţiei publice de general sau, după caz, director 

general adjunct se organizează de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, potrivit 

dispoziţiilor H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea 

carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. 

        (5) Comisia de concurs se numeşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale 

a Funcţionarilor Publici, fiind constituită din: 

     a.) secretarul judeţului Alba; 

     b.) un reprezentant al Consiliului Judeţean Alba care are calitatea de funcţionar public; 

     c.) un reprezentant al Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale sau, după caz, al Autorităţii 

Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, al Autorităţii Naţionale pentru 

Persoanele cu Dizabilităţi, al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi 

Bărbaţi; 

     d.) 2 reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 

      

Secțiunea II 

Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

 

 Art. 14. (1) Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba este compus din secretarul judeţului Alba, directorul general, directorii generali 

adjuncţi, personalul de conducere din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba, precum şi 3 şefi ai compartimentelor/serviciilor de specialitate din cadrul 

aparatului de specialitate al preşedintelui Consiliului Judeţean Albaîn domeniile educaţie, spaţiu 

locativ, autoritate tutelară. 

      (2) Componența se aprobă și se modifică prin hotărâre adoptată de Consiliul 

Județean Alba. 

      (3) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Colegiul Director al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba se stabilesc prin regulamentul de 

organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

      (4) Preşedintele colegiului director este secretarul judeţului Alba. 



      (5) În situaţia în care preşedintele colegiului director nu îşi poate exercita 

atribuţiile, acestea sunt exercitate de către directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba sau, după caz, de către directorul general adjunct al Direcţiei 

generale, numit prin dispoziţie a directorului general. 

 Art. 15. (1) Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba se întruneşte în şedinţă ordinară trimestrial, la convocarea directorului general, 

precum şi în şedinţă extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea directorului general, a 

preşedintelui colegiului director sau a unuia dintre directorii generali adjuncţi. 

     (2) La şedinţele colegiului director pot participa, fără drept de vot, preşedintele 

și vicepreședinții Consiliului Judeţean Alba, consilierii județeni în funcție, membrii Comisiei 

pentru Protecţia Copilului Alba, membrii Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 

Handicap Alba, precum şi alte persoane invitate de președintele Colegiul Director al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba sau de directorul general al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

     (3) Şedinţele colegiului director se desfăşoară în prezenţa preşedintelui şi a cel 

puţin două treimi din numărul membrilor săi. 

 Art. 16. (1) Atribuţiile Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba sunt următoarele: 

 a.) analizează activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba;  

 b.) propune directorului general măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţilor 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

 c.) avizează proiectul bugetului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 d.) avizează proiectul strategiei şi rapoartelor elaborate de directorul general al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. Avizul este consultativ; 

 e.) propune Consiliului Judeţean Alba modificarea structurii organizatorice şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba, în vederea îmbunătăţirii activităţii acesteia; 

 f.) propune Consiliului Judeţean Alba rectificarea bugetului Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, în vederea îmbunătăţirii activităţii acesteia; 

 g.) propune Consiliului Judeţean Alba înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, altele decât bunurile imobile, 

prin licitaţie publică organizată în condiţiile legii; 

 h.) propune Consiliului Judeţean Alba concesionarea sau închirierea de bunuri ori servicii 

de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, în condiţiile legii; 

 i.) propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit legii, statul de funcţii, cu încadrarea 

în resursele financiare alocate de Consiliul Judeţean Alba, în condiţiile legii. 

     (2) Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege sau prin hotărâre a Consiliului 

Judeţean Alba. 

 Art. 17. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin Colegiul Director al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din 

totalul membrilor săi. 

 

Secțiunea III 

Directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

 

Art. 18. (1) Directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba asigură conducerea generală şi răspunde de buna funcţionare a instituţiei, în 

îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin. 

    (2) Directorul general reprezintă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi 

juridice din ţară şi străinătate, precum şi în justiţie. 

     (3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin directorul general al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba emite dispoziţii. 



 Art. 19. Numirea, eliberarea din funcţie şi sancţionarea disciplinară a directorului general 

al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba se fac cu respectarea 

prevederilor legislaţiei aplicabile funcţiei publice. 

Art. 20. Directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba îndeplineşte, în condiţiile legii,următoarele atribuţii principale: 

a.) exercită atribuţiile ce revin Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba în calitate de persoană juridică; 

b.) exercită funcţia de ordonator terţiar de credite; 

c.) întocmeşte proiectul bugetului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, pe care le supune avizării 

Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi 

aprobării Consiliului Judeţean Alba; 

d.) coordonează procesul de elaborare şi supune aprobării Consiliului Judeţean Alba 

proiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, precum şi al planului anual de acţiune, 

având avizul consultativ al Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba; 

e.) coordonează elaborarea rapoartelor generale privind activitatea de asistenţă socială, 

stadiul implementării strategiilor prevăzute la lit. d şi propunerile de măsuri pentru îmbunătăţirea 

acestei activităţi, pe care le prezintă spre avizare Colegiului Director al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi apoi Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba; 

f.) elaborează statul de personal al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba; 

g.) numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba, potrivit legii;  

h.) elaborează şi propune spre aprobare Consiliului Judeţean Alba statul de funcţii al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, având avizul Colegiului 

Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

i.) controlează activitatea personalului din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Alba şi aplică sancţiuni disciplinare, în conformitate cu prevederile legale 

în vigoare;  

j.) este vicepreşedintele comisiei pentru protecţia copilului şi reprezintă Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba în relaţiile cu aceasta; 

k.) asigură executarea hotărârilor Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba; 

l.) încheie, în condiţiile legii, contracte şi convenţii de parteneriat, contracte de finanţare, 

contracte de subvenţionare pentru înfiinţarea, administrarea, finanţarea şi cofinanţarea serviciilor 

sociale specializate pentru copii/ copii şi tineri/copii/tineri cu dizabilităţi/persoane adulte cu 

dizabilităţi/persoane vârstnice; 

m.) avizează programele cuprinzând obiectivele de evaluare/reevaluare a activităţii 

compartimentelor şi serviciilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba; 

n.) întocmeşte fişa postului pentru directorii generali adjuncţi şi aprobă fișa postului 

pentru restul personalului din structurile direct subordonate. 

Art. 21. Directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite prin hotărâre a 

Consiliului Judeţean Alba. 

Art. 22. În absenţa directorului general atribuţiile acestuia se exercită de unul dintre 

directorii generali adjuncţi, desemnat prin dispoziţie a directorului general. 

 

Secțiunea IV 

Structura organizatorică a Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

 
Art. 23. Structura organizatorică, numărul de personal şi bugetul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba se aprobă prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba, 

astfel încât funcţionarea acesteia să asigure îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii. 

a.) Structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba este următoarea: 

 1.) Compartimentul Audit 

 2.) Biroul adopţii şi postadopţii 



 3.) Serviciul juridic şi contencios 

  3.1.) Compartimentul Secretariatul Comisiei pentru protecţia copilului 

Alba 

 4.) Serviciul resurse umane şi gestiunea funcţiei publice 

 5.) Biroul sănătatea, securitatea muncii și PSI  

 6.) Serviciul monitorizare, analiză statistică, strategii, programe, proiecte şi ONG 

  6.1.) Compartimentul coordonare autorităţi publice locale 

  6.2.) Compartimentul relaţii publice 

 7.) Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap 

  7.1.) Compartimentul - Secretariatul Comisiei de evaluare complexă a 

persoanelor adulte cu handicap Alba 

 8.) Serviciul de evaluare complexă pentru copii 

 9.) Serviciul de intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație, repatrieri, 

violența domestică și prevenirea marginalizării sociale 

 10.) Serviciul management de caz pentru copii și managementul calității 

serviciilor de tip familial 

  10.1.) Compartimentul asistență maternală  

 11.) Serviciul management de caz pentru copii și managementul calității 

serviciilor de tip rezidențial 

 12.) Serviciul management de caz pentru persoanele adulte cu dizabilități și 

monitorizare servicii sociale 

  12.1.) Compartimentul asistenți personali profesioniști 

 13.) Biroul intervenție în regim de urgență domeniul asistenței sociale  

 14.) Biroul evidență și plată beneficii de asistenţă socială 

 15.) Serviciul financiar – contabil 

 16.) Serviciul Achiziţii, patrimoniu, tehnic şi administrativ 

  16.1.) Compartimentul achiziţii și contractare servicii sociale 

 17.) Serviciul întreținere și deservire 

 b.) Unităţile componente de tip rezidenţial / familial: 

  1.) Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Abrud 

  2.) Casa de tip familial nr. 15 Abrud 

  3.) Casa de tip familial nr. 2 Abrud  

  4.) Casa de tip familial nr. 3 Abrud 

  5.) Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilităținr. 15 Abrud 

  6.) Casa de tip familial nr. 6 Cîmpeni 

  7.) Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilităținr. 14 Abrud 

  8.) Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 6 Abrud 

  9.) Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 7 Abrud  

  10.) Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilităținr. 8 Abrud   

  11.) Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Baia de 

Arieş 

  12.) Centrul de tranzit Alba Iulia 

  13.) Centrul de primire în regim de urgenţă „Pinocchio”Alba Iulia. 

  14.) Casa de tip familial nr. 9 Alba Iulia 

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

  16.) Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Arnsberg” Alba Iulia 

  17.) Centrul de plasament Blaj 

  18.) Casa de tip familial în comunitate Blaj 

  19.) Centrul de plasament de tip familial Mănărade 

  20.) Casa de tip familial nr. 4 Blaj 

  21.) Casa de tip familial nr. 8 Sîncrai 

  22.) Casa de tip familial nr. 1 Aiud 

  23.) Casa de tip familial pentru copii cu dizabilităţi Sîncrai 

  24.) Casa de tip familial nr. 5 Aiud 

  25.) Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 17 Sîncrai 

  26.) Casa de tip familial „Speranţa Copiilor” Cugir 

  27.) Centru maternal pentru 6 cupluri mamă-copil „Speranţa” Alba Iulia 



  28.) Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică pentru persoane adulte cu 

dizabilități Galda de Jos 

  29.) Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilităținr. 10 Cricău  

  30.) Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Gîrbova 

  31.) Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilităținr. 13 Gîrbova 

  32.) Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 3 Gîrbova 

     

Secțiunea V 

Directorii generali adjuncți ai Direcţiei Generale de  

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

 

Art. 24. Directorul general adjunct care coordonează activitatea de protecţie a 

drepturilor copilului îndeplineşte următoarele atribuţii:  

a.) organizează, coordonează şi răspunde de activitatea: 

  Serviciului de evaluare complexă pentru copii 

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

violența domestică și prevenirea marginalizării sociale 

 Serviciului management de caz pentru copii și managementul calității 

serviciilor de tip familial 

 Compartimentului Asistență maternală  

 Serviciului management de caz pentru copii și managementul calității 

serviciilor de tip rezidenţial 

  Biroului intervenție în regim de urgență în domeniul asistenței sociale 

 Centrului de tranzit Alba Iulia 

  Centrului de primire în regim de urgență „Pinochio” Alba Iulia 

 Casei de tip familial nr. 9 Alba Iulia 

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

  Centrului de zi pentru copii cu dizabilități „Arnsberg” Alba Iulia 

  Centrului de plasament Blaj,  

  Casei de tip familial în comunitate Blaj 

  Centrului de plasament de tip familial Mănărade 

  Casei de tip familial nr. 4 Blaj 

  Casei de tip familial nr. 8 Sîncrai 

  Casei de tip familial nr. 1 Aiud 

 Casei de tip familial pentru copii cu dizabilităţi Sîncrai 

  Casei de tip familial nr. 5 Aiud  

   Casa de tip familial „Speranţa Copiilor” Cugir  

 Centrului Maternal pentru 6 cupluri mamă-copil „Speranţa” Alba Iulia   

b.) propune directorului general programe şi proiecte privind eficientizarea serviciilor 

oferite beneficiarilor, în conformitate cu obiectivele strategiei naţionale şi judeţene în domeniul 

protecţiei drepturilor copilului;  

c.) stabilește și urmărește măsurile privind aplicarea standardelor de calitate pentru 

serviciile sociale destinate protecţiei copilului aflat în dificultate în unitățile proprii și la 

furnizorii privați cu care direcția are contracte de furnizare de servicii sociale;  

d.) verifică și avizează rapoartele întocmite de managerii de caz; 

e.) verifică și avizează transmiterea dosarelor la schimbarea managerilor de caz; 

f.) întocmește planul de reevaluare a dosarelor copiilor cu măsuri de protecție specială; 

g.) organizează activitatea Comisiei interne de reevaluare a cazurilor pentru care este 

dispusă o măsură de protecție specială. Comisia internă va reevalua cazurile alternativ cu 

Comisia pentru Protecție a Copilului o dată la trei luni; 

h.) coordonează și avizează actualizarea anuală a procedurilor de lucru pentru 

compartimentele din subordine; 

i.) elaborează componentele de strategie specifică activităţii structurilor pe care le 

coordonează;  

j.) elaborează strategii de acţiune în domeniu şi răspunde de acestea, prin cunoaşterea 

realităţii concrete, precum şi a unor indicatori sociali cantitativi privind asistenţa socială în 

domeniu protecţiei copilului;  



k.) urmăreşte implementarea de măsuri şi metode moderne de conducere şi de organizare 

a muncii, în vederea creşterii calităţii activităţii;  

l.) urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor eliberate de Comisia pentru Protecţia 

Copilului Alba şi a sentinţelor civile eliberate de Tribunalul Alba privind instituirea măsurilor de 

protecţie specială; 

m.) propune desemnarea managerilor de caz pentru toţi copiii pentru care Comisia pentru 

Protecţia Copilului Alba sau Tribunalul a instituit o măsură de protecţie specială şi pentru toţi 

copiii pentru care Comisia pentru Protecţia Copilului Alba a stabilit încadrarea acestora într-un 

grad de handicap; 

n.) desemnează managerii de caz care să coordoneze metodologic activitatea 

responsabililor de caz prevenire de la nivelul fiecărui Serviciu Public de Asistență 

Socială/primărie din judeţul Alba; 

o.) elaborează, împreună cu Serviciul resurse umane şi gestiunea funcţiei publice, fişa 

postului pentru şefii de servicii şi birouri, respectiv coordonatorii de compartimente, din cadrul 

structurilor coordonate și avizează fișele posturilor pentru tot personalul de execuție din cadrul 

serviciilor pe care le are în subordine;  

p.) coordonează activitatea de evaluare pentru structurile din subordine şi propune măsuri 

pentru îmbunătăţirea activităţii;  

q.) propune programe de formare profesională pentru categoriile de personal din 

structurile pe care le coordonează;  

r.) pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice colaborează cu toate structurile specializate 

din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;  

s.) coordonează modul de elaborarea capitolelor care privesc descrierea serviciilor sociale 

destinate copilului și familiei și modalitățile de monitorizare a acestora din caietele de sarcini 

pentru contractarea serviciilor sociale; 

ș.)  îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin fişa postului de către directorul general.  

Art. 25. Directorul general adjunct care coordonează activitatea de protecţie a drepturilor 

copilului se subordonează directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Alba. 

Art. 26. Directorul general adjunct care coordonează activităţile în domeniul 

protecţiei persoanei adulte îndeplineşte următoarele atribuţii: 

a.) organizează, coordonează şi răspunde de activitatea:  

  Serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap 

  Compartimentului Secretariatul comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap 

  Serviciului management de caz pentru persoanele adulte cu dizabilități și 

monitorizare servicii sociale 

  Compartimentului asistenți personali profesioniști 

   Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Abrud 

  Casei de tip familial nr. 2 Abrud 

  Casei de tip familial nr. 3 Abrud 

   Locuinţei protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 15 Abrud 

   Casei de tip familial nr. 6 Cîmpeni 

  Locuinţei protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 14 Abrud 

  Locuinţei protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 6 Abrud 

  Locuinţei protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 7 Abrud 

  Locuinţei protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 8 Abrud 

  Centrului de Îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Baia de 

Arieş 

  Locuinței protejate pentru persoane cu handicap nr. 17 Sîncrai 

  Centrului de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică pentru persoane adulte cu 

dizabilități Galda de Jos 

  Locuinţei protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 10 Cricău 

  Centrului de Îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Gîrbova 

  Locuinței protejată pentru persoane adulte cu dizabilităținr. 13 Gîrbova  

  Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 3 Gîrbova 

b.) elaborează strategii de acţiune în domeniu şi răspunde de acestea, prin cunoașterea  

realităţii concrete, precum şi a unor indicatori sociali cantitativi privind asistenţa socială; 



c.) elaborează strategii de acţiune în domeniu şi răspunde de acestea, prin cunoașterea  

realităţii concrete, precum şi a unor indicatori sociali cantitativi privind asistenţa socială; 

d.) stabilește și urmărește măsurile privind aplicarea standardelor de calitate pentru 

serviciile sociale destinate protecţiei adulților aflați în dificultate în unitățile proprii și la 

furnizorii privați cu care direcția are contracte de furnizare de servicii sociale;  

e.) urmăreşte implementarea de măsuri şi metode moderne de conducere şi de organizare 

a muncii, în vederea creşterii calităţii activităţii; 

f.) analizează şi prezintă periodic un raport privind activitatea serviciilor din subordine şi 

ia măsuri operative pentru îmbunătăţirea acesteia; 

g.) asigură respectarea prevederilor legale cu privire la activitatea organismelor private 

autorizate în domeniul protecţiei persoanei adulte; 

h.) coordonează acţiunile autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ în domeniul 

protecţiei persoanei adulte şi sprijină activitatea de punere în aplicarea a Strategiei 

Guvernamentale şi Judeţene în acest domeniu; 

i.) asigură executarea hotărârilor eliberate de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte 

cu Handicap Alba; 

j.) elaborează, împreună cu Serviciul resurse umane fişa postului pentru şefii de servicii şi 

birouri, respectiv coordonatorii de compartimente, din cadrul structurilor coordonate și avizează 

fișa postului pentru personalul de execuție din structurile pe care le are în coordonare; 

k.) elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea de protecţie a persoanei 

adulte; 

l.) răspunde de implementarea strategiilor în domeniul reformei protecţiei persoanei 

adulte; 

m.) propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de sprijin şi asistenţă pentru situaţiile 

ce pun în pericol securitatea persoanei adulte pe care le prezintă spre aprobare Colegiului 

Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba; 

n.) coordonează elaborarea capitolelor care privesc descrierea serviciilor sociale destinate 

adulților și modalitățile de monitorizare a acestora din caietele de sarcini pentru contractarea 

serviciilor sociale; 

o.) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin fişa postului de către directorul general. 

Art. 27. Directorul general adjunct în domeniul managementului resurselor umane 

şi administraţie publică, îndeplineşte următoarele atribuţii: 

a.) organizează, coordonează şi răspunde de activitatea:  

  Serviciului juridic şi contencios 

  Serviciului resurse umane şi gestiunea funcţiei publice 

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

  Biroului sănătatea, securitatea muncii și PSI 

b.) asigură managementul resurselor umane la nivelul întregii direcții, în limita fondurilor 

aprobate în buget cu această destinație; 

c.) coordonează activitatea de elaborare proiecte/programe pentru serviciile sociale din 

judeţ în conformitate cu obiectivele strategiei judeţene în domeniul asistenţei sociale; 

d.) asigură corelarea strategiei judeţene în domeniul asistenţei sociale cu resursele umane 

şi financiare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

e.) propune actualizarea acesteia în funcţie de evoluţia indicatorilor socio-economici ai 

judeţului Alba; 

f.) organizează şi urmăreşte activitatea de elaborare a fişei postului pentru toţi angajaţii 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba împreună cu ceilalți directori; 

g.) organizează activitatea de elaborare a instrumentelor de evaluare profesională a 

personalului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba în funcţie de 

specificul profesiilor şi a atribuţiilor din fişa postului; 

h.) coordonează activitatea de monitorizarea a serviciilor sociale contractate de Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba cu furnizori privați de servicii sociale; 

i.) coordonează activitățile metodologice desfășurate de către Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Alba cu Serviciile Publice de Asistență Socială din județ 

și cu Consiliile comunitare consultative din cadrul acestora; 

j.) coordonează activitățile de completare a bazei de date în cadrul serviciilor de 

monitorizare a serviciilor sociale; 



k.) organizează activitatea de evaluare a performanțelor individuale ale personalului 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

l.) propune organizarea de programe de formare profesională pentru toate categoriile de 

personal din structurile Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

m.) pentru îndeplinirea atribuţiilor colaborează cu toate structurile specializate din cadrul 

direcţiei; 

n.) coordonează asistenţa juridică acordată serviciilor din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Alba; 

o.) participă în echipa de negociere a contractului colectiv de muncă; 

p.) coordonează elaborarea capitolelor care privesc structura orientativă și atribuțiile 

personalului care lucrează în serviciile sociale și modalitățile de monitorizare a acestora din 

caietele de sarcini pentru contractarea serviciilor sociale; 

q.) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin fişa postului de către directorul general. 

Art. 28. Directorul general adjunct (economic) îndeplineşte următoarele atribuţii: 

a.) organizează, coordonează şi răspunde de activitatea:  

  Serviciului financiar contabil 

  Biroului evidență și plată beneficii de asistență social 

  Serviciului achiziţii, patrimoniu, tehnic şi administrative 

  Serviciului întreținere și deservire; 

b.) elaborează, împreună cu directorii generali adjuncţi, studii de specialitate pentru 

eficientizarea costurilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

referitoare la unităţile funcţionale ale acesteia; 

c.) analizează împreună cu directorii generali adjuncţi costurile proiectelor de dezvoltare 

instituţionale pe noi servicii şi structuri; 

d.) întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli a Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

e.) răspunde de angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor 

bugetare repartizate şi aprobate potrivit legii; 

f.) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termenele 

stabilite de lege a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului şi execuţiei bugetare; 

g.) răspunde de angajarea şi utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni 

financiare;  

h.) întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba; 

i.) elaborează, împreună cu Serviciul resurse umane și gestiunea funcției publice fişa 

postului pentru şefii de servicii, respectiv coordonatorii de compartimente, din cadrul structurilor 

coordonate; 

j.) urmăreşte modul de administrare a patrimoniului Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

k.) urmăreşte respectarea atribuţiilor ce revin salariaţilor din structurile subordonate şi 

propune sancţiuni disciplinare pentru aceştia; 

l.) propune şi iniţiază programe de formare profesională pentru categoriile de personal din 

structurile subordonate; 

m.) pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice colaborează cu toate structurile specializate 

din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

n.) participă în echipa de negociere a contractului colectiv de muncă; 

o.) întocmește și asigură implementarea în cadrul compartimentului a Procedurilor 

operaționale în conformitate cu Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern 

managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare; 

p.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea 

sistemului de Control intern managerial în cadrul compartimentului; 

q.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul compartimentului în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare; 

r.) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin fişa postului de către directorul general.  

 

 

 

 



Capitolul V  

Atribuţiile componentelor funcţionale din structura Direcţiei Generale  

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

 

Art. 29. Compartiment Audit, îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: 

a.) elaborează normele metodologice specifice Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba şi le supune spre avizare Consiliului Judeţean Alba; 

b.) elaborează proiectul planului anual de audit public intern şi-l supune spre aprobare 

directorului general; 

c.) efectuează activităţi de audit public intern în baza planului anual de audit pentru a 

evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, 

regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate; 

d.) informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către directorul general al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba auditate, precum şi despre 

consecinţele acestora; 

e.) certifică trimestrial şi anual, însoţit de raportul activităţii de audit public intern, 

bilanţul contabil şi contul de execuţie bugetară ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba, prin verificarea legalităţii, realităţii şi exactităţii evidenţelor contabile şi 

ale actelor financiare şi de gestiune; 

f.) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din 

activităţile sale de audit; 

g.) în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat 

directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi 

structurii de control intern abilitate; 

h.) examinează legalitatea, regularitatea şi conformitatea operaţiunilor, identificarea 

erorilor, risipei, gestiunii defectuoase şi fraudelor şi, pe aceste baze, propune măsuri şi soluţii 

pentru recuperarea pagubelor şi sancţionarea celor vinovaţi, după caz; 

i.) evaluează economicitatea, eficacitatea şi eficienţa cu care sistemele de conducere şi de 

execuţie existente în cadrul direcţiei ori la nivelul unui program/proiect finanţat din fonduri 

publice utilizează resurse financiare, umane şi materiale pentru îndeplinirea obiectivelor şi 

obţinerea rezultatelor stabilite; 

j.) identifică slăbiciunile sistemelor de conducere şi de control, precum şi a riscurilor 

asociate unor astfel de sisteme, unor programe/proiecte sau unor operaţiuni şi propune măsuri 

pentru corectarea acestora şi pentru diminuarea riscurilor, după caz; 

k.) efectuează misiuni de audit intern pentru a evalua dacă sistemele de management 

financiar şi control sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, 

economicitate, eficienţă şi eficacitate; 

l.) efectuează misiuni de audit intern asupra tuturor activităţilor desfăşurate în entitatea 

publică cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la administrarea 

patrimoniului;  

m.) efectuează misiuni de audit intern asupra tuturor sistemelor de control din cadrul 

unităţii în scopul de a evalua eficacitatea şi performanţa structurilor funcţionale în 

implementarea politicilor, programelor şi acţiunilor în vederea îmbunătăţirii continuue a 

acestora; 

n.) desfăşoară activitatea pe bază de ordin de serviciu scris, aprobat de către directorul 

general şi în care se prevede în mod explicit scopul, obiectivele şi durata auditului; 

o.) are acces la toate datele şi informaţiile pe care le consideră relevante pentru scopul şi 

obiectivele precizate în ordinul de serviciu, iar personalul de conducere şi de execuţie implicat în 

activitatea auditată au obligaţia să ofere documentele solicitate şi tot sprijinul necesar 

desfăşurării în bune condiţii a auditului intern; 

p.) examinează procedurile de control intern în acord cu obiectivele misiunii, în vederea 

identificării tuturor deficienţelor semnificative ale acestora; 

q.) întocmește și asigură implementarea în cadrul compartimentului a Procedurilor 

operaționale în conformitate cu Ordinul secretarului general al guvernului nr. 400/2015 pentru 

aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 



r.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea 

sistemului de Control intern managerial în cadrul compartimentului; 

s.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul compartimentului în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare; 

ș.) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite prin dispoziţia directorului 

general. 

Art. 30. Compartimentul audit se subordonează directorului general şi colaborează cu 

serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba. 

Art. 31. Biroul adopţii şi post adopţii îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: 

a.) face propuneri vizând strategia judeţeană în domeniul adopţiei, referitoare la 

obiectivele generale şi operaţionale anuale; 

b.) desfăşoară activităţi de informare şi promovare a adopţiei naţionale; 

c.) asigură luarea în evidenţă a copiilor al căror plan individualizat de protecţie stabileşte 

ca finalitate adopţia internă; 

d.) asigură sprijinul necesar şi informarea copiilor aflaţi în evidenţa sa, opinia lor fiind 

consemnată şi luată în considerare în raport cu vârsta şi capacitatea lor de înţelegere; 

e.) asigură selecţia celei mai potrivite persoane-familii care urmează să parcurgă etapa 

potrivirii practice; 

f.) oferă persoanei/familiei care îşi exprimă intenţia de a adopta informaţii complete 

despre procedura de atestare, pregătire şi despre serviciile de sprijin existente;  

g.) oferă persoanei/ familiei care îşi exprimă intenţia de a adopta posibilitatea de a întâlni 

persoane/ familii care au adoptat, prin organizări de întâlniri cu grupuri suport; 

h.) asigură evaluarea familiei/ persoanei care doreşte să adopte, ţinând cont de interesul 

superior al copilului; 

i.) oferă informaţii şi asigură sprijinul necesar pentru părinţii copiilor pentru care soluţia 

planului individualizat de protecţie este adopţia, precum şi pentru familia extinsă; 

j.) asigură informarea părinţilor copilului sau, după caz, al reprezentantului legal al cărui 

consimţământ la adopţie este cerut de lege asupra consecinţelor şi efectelor adopţiei, în special 

asupra încetării legăturii de rudenie cu copilul; 

k.) asigură la cerere consilierea şi informarea persoanei /familiei potenţial adoptatoare cu 

privire la etapele adopţiei şi ceea ce implică adopţia, organizând programe de pregătire pentru 

aceştia; 

l.) asigură, la cerere, servicii de sprijin, consiliere şi informare familiilor adoptatoare, 

copiilor adoptaţi şi familiilor biologice; 

m.) asigură, în condiţiile legii,urmărirea şi monitorizarea evoluţiei copilului şi a relaţiilor 

dintre acesta şi părinţii săi adoptivi pe întreaga perioadă prevăzută de lege, întocmind atât 

rapoarte bilunare în urma încredinţării în vederea adopţiei cât şi rapoarte trimestriale post 

adopţie; 

n.) asigură închiderea cazurilor la sfârşitul perioadei prevăzute de lege; 

o.) ţine evidenţa serviciilor de care beneficiază copilul şi/ sau familia adoptatoare; 

p.) fundamentează proiectele de dispoziţii ale directorului general precum şi proiectele 

hotărârilor pe care Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba  le supune 

spre aprobare Consiliului Judeţean Alba, în domeniul său de activitate; 

q.) întocmeşte proiectele de dispoziţii ale directorului general şi proiectele de hotărâri 

promovate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba  în domeniul 

adopției; 

r.) întocmește și asigură implementarea în cadrul compartimentului a Procedurilor 

operaționale în conformitate cu Ordinul secretarului general al guvernului nr. 400/2015 pentru 

aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

s.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea 

sistemului de Control intern managerial în cadrul compartimentului; 

ș.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul compartimentului în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare; 

Art. 32. Biroul adopţii şi post adopţii funcţionează în subordinea directă a directorului 

general şi colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba.   



Art. 33. Serviciul juridic şi contencios, îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: 

a.) asigură reprezentarea şi susţinerea intereselor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Alba în fața instanţelor judecătoreşti sau în faţa notarilor publici, la alte 

organe cu activitate jurisdicţională, autorităţi, instituţii publice şi alte persoane juridice de drept 

public sau privat, în baza delegaţiei dată de către conducerea instituţiei; 

b.) promovează acţiuni în justiţie, întocmeşte cereri sau sesizări adresate altor organe cu 

activitate jurisdicţională, fixează pretenţii, renunţă la pretenţii, exercită căi de atac în baza 

delegaţiei date în aceste scopuri de către directorul general; 

c.) îndeplineşte orice alte activităţi necesare apărării intereselor legale ale Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

d.) verifică şi avizează, din punct de vedere juridic, actele întocmite de către 

componentele funcționale din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba; 

e.) efectuează în mod permanent activitatea de documentare juridică, prin studiul actelor 

normative nou apărute, publicate în Monitorul Oficial, a doctrinei juridice şi a jurisprudenţei 

Curţii Constituţionale şi instanţelor judecătoreşti, în vederea fundamentării lucrărilor cu caracter 

juridic; 

f.) colaborează cu personalul celorlalte structuri ale Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba în vederea efectuării unor lucrări de competenţa acestora sau 

în vederea obţinerii de date ori informaţii din activitatea lor, necesare întocmirii lucrărilor 

juridice; 

g.) acordă consultanţă juridică cu privire la organizarea şi desfăşurarea procedurilor de 

achiziţii publice de bunuri, servicii şi lucrări; 

h.) participă, împreună cu personalul desemnat din cadrul structurilor Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, la şedinţele de mediere privind soluţionarea pe 

cale amiabilă, extraprocesuală a unor neînţelegeri apărute în cadrul raporturilor Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba cu terţe peroane fizice sau juridice; 

i.) sesizează instanţa judecătorească pentru decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti 

a părinţilor care în mod abuziv le exercită asupra copiilor; 

j.) asigură părinţilor decăzuţi din drepturile părinteşti precum şi celor care le-a fost limitat 

exerciţiul anumitor drepturi, asistenţă specializată pentru creşterea capacităţii acestora de a se 

ocupa de copii în vederea redobândirii exerciţiului drepturilor părinteşti; 

k.) sesizează instanţa judecătorească privind instituirea măsurilor de protecţie specială, 

inclusiv tutela pentru copiii aflaţi în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba; 

l.) reprezintă şi susţine interesele copilului care solicită statutul de refugiat şi care este 

neînsoţit de către părinţi sau alt reprezentant legal, pe parcursul procedurii de acordare a 

statutului de refugiat; 

m.) avizează contractele civile şi comerciale care vizează activitatea Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

n.) întocmește și asigură implementarea în cadrul compartimentului a Procedurilor 

operaționale în conformitate cu Ordinul secretarului general al guvernului nr. 400/2015 pentru 

aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

o.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea 

sistemului de Control intern managerial în cadrul compartimentului; 

p.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul compartimentului în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare; 

q.) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către directorul 

general. 

Art. 34. Compartimentul Secretariatul Comisiei pentru protecţia copilului face parte 

din structura Serviciului juridic și contencios și îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: 

a.) înregistrează cererile de audiere adresate Comisiei pentru protecţia copilului de către 

copii şi aduce la cunoştinţa acestora procedurile şi modul de soluţionare a cererii; 

b.) asigură întocmirea, în baza propunerilor asistenţilor sociali şi a altor persoane 

îndreptăţite, a ordinii de zi a şedinţelor şi o comunica membrilor Comisiei pentru Protecţia 

Copilului;  



c.) asigură convocarea persoanelor chemate în faţa comisiei, cu respectarea regulilor 

procedurale; 

d.) asigură consemnarea în procesul-verbal al şedinţei a audierilor şi dezbaterilor ce au 

loc în comisie, pe care le înregistrează în registrul special de procese verbale ale căror pagini 

sunt numerotate şi poartă ştampila comisiei, precum şi semnătura secretarului comisiei; 

e.) asigură redactarea hotărârilor comisiei, precum şi comunicarea acestora, în 

conformitate cu regulile procedurale; 

f.) înregistrează dosarul fiecărui caz supus dezbaterii în şedinţele comisiei şi transmiterea 

acestuia către compartimentul competent al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba; 

g.) primeşte şi înregistrează în registrul general de intrare-ieşire al comisiei 

corespondenţa acesteia cu celelalte comisii din ţara, cu autorităţi şi instituţii centrale sau locale, 

cu familiile, persoanele sau organismele private autorizate sau orice alta corespondentă, în 

ordinea primirii acesteia; 

h.) păstrează corespondenţa comisiei în dosare constituite potrivit Nomenclatorului 

actelor Comisiei pentru protecţia copilului; 

i.) urmăreşte constituirea şi reactualizarea periodică a dosarului cu acte normative 

aplicabile în domeniul protecţiei copilului; 

j.) întocmeşte situaţiile statistice şi rapoarte cu privire la activitatea comisiei; 

k.) întocmește și asigură implementarea în cadrul compartimentului a Procedurilor 

operaționale în conformitate cu Ordinul secretarului general al guvernului nr. 400/2015 pentru 

aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

l.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea 

sistemului de Control intern managerial în cadrul compartimentului; 

m.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul compartimentului în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare; 

n.) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către directorul 

general. 

Art. 35. Serviciul juridic şi contencios se subordonează directorului general adjunct în 

domeniul  managementului resurselor umane şi administraţie publică şi colaborează cu serviciile 

funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

Art. 36. Serviciul resurse umane şi gestiunea funcţiei publice îndeplineşte următoarele 

atribuţii specifice: 

a.) întocmeşte şi actualizează baza de date pentru întregul personal salariat al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

b.) asigură respectarea prevederilor legale în materie de încheiere, executare, modificare, 

suspendare, transfer, delegare, detaşare şi încetare a contractelor individuale de muncă perfectate 

cu angajaţii instituţiei; 

c.) urmăreşte plata salariilor, a celorlalte drepturi de personal pentru angajaţii Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi a obligaţiilor la bugetul de stat cu 

încadrarea în creditele bugetare la capitolul cheltuieli de personal, în respectul prevederilor 

legale aplicabile; 

d.) întocmeşte statele de plată pentru personalul instituţiei precum şi alte documente 

privind plata diferitelor drepturi băneşti aprobate de conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

e.) calculează fondul de premiere în cursul anului precum şi premiul anual şi supune spre 

aprobare conducerii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

acordarea premiilor individuale; 

f.) întocmeşte documentaţia necesară în vederea emiterii dispoziţiilor privind stabilirea 

salariului de bază, indemnizaţiei de conducere, salariul de merit şi a altor drepturi de personal 

pentru personalul din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

g.) întocmeşte rapoarte şi chestionare statistice periodice şi colaborează cu reprezentanţa 

locală a Institutului Naţional de Statistică şi Studii Economice şi a Direcţiei Generale a 

Finanţelor Publice a judeţului Alba, precum şi cu alte instituţii, pentru realizarea şi depunerea 

acestora conform reglementărilor legale în vigoare; 

h.) realizează alte lucrări în legătură cu eliberarea dreptului de personal (listă de avans 

chenzinal, listă privind avans concedii de odihnă, declaraţia privind evidenţa nominală a 



asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor socială de stat şi bugetul 

asigurărilor de şomaj); 

i.) participă la întocmirea organigramei, statului de funcţii ale Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba cu respectarea prevederilor legale în acest domeniu; 

j.) organizează resursele umane prin stabilirea volumului de muncă necesar îndeplinirii 

obiectivelor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

k.) verifică şi avizează pontajele lunare întocmite de către şefii serviciilor/birourilor/ 

compartimentelor din cadrul direcţiei, astfel încât aceste să respecte prevederile legislaţiei 

muncii; 

l.) elaborează în colaborare cu şefii celorlalte compartimente din cadrul instituţiei 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba şi Regulamentul intern; 

m.) aduce la cunoştinţa salariaţilor regulamentele şi dispoziţiilor interne; 

n.) participă la medierea conflictelor de muncă între salariaţi; 

o.) completează şi păstrează în condiţii de siguranţă dosarele profesionale ale salariaţilor; 

p.) întocmeşte graficul privind programarea concediilor de odihnă, urmăreşte modul de 

efectuare a acestora, ţine evidenţa concediilor suplimentare şi fără plată; 

q.) consiliază salariaţii pentru întocmirea dosarelor în vederea obţinerii pensiei pentru 

limita de vârstă, pensiei anticipate, pensiei anticipate parţial şi pensiei de invaliditate; 

r.) întocmeşte şi actualizează în format electronic, în condiţiile legii, registrul general de 

evidenţă a salariaţilor (personal contractual/funcţionari publici) Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

s.) întocmeşte şi actualizează statul de personal al angajaţilor Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

ș.) ţine evidenţa concediilor, absenţelor, sancţiunilor aplicate precum şi a prezenţei 

personalului la serviciu; 

t.) eliberează adeverinţe privind certificarea veniturilor băneşti şi a altor drepturi de 

personal la solicitarea celor interesaţi; 

ț.) verifică prezenţa la serviciu a personalului pe baza condicii de prezenţă şi avizează 

lunar foaia colectivă de prezenţă (pontajul) pentru salariaţii instituţiei; 

u.) colaborează cu Comisia de disciplină şi Comisia paritară în soluţionarea cazurilor şi 

pune la dispoziţia preşedinţilor celor două comisii toate documentele solicitate; 

v.) elaborează proiectul programelor anuale privind perfecţionarea pregătirii profesionale 

a tuturor categoriilor de personal din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului; 

x.) stabileşte necesităţile de perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului pe 

nivele de studii; 

y.) elaborează capitolelor care privesc structura orientativă și atribuțiile personalului care 

lucrează în serviciile sociale și modalitățile de monitorizare a acestora din caietele de sarcini 

pentru contractarea serviciilor sociale; 

z.) iniţiază şi dezvoltă sisteme proprii de recrutare, calificare, evaluare şi motivare la 

nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, în condiţiile legii; 

aa.) stabileşte programe de pregătire profesională pentru toate categoriile de personal 

care să asigure formarea iniţială sau continuă, organizată în colaborare cu furnizori de formare 

profesională autorizaţi, perfecţionare şi specializare profesională la solicitarea salariaţilor sau la 

propunerea conducerii instituţiei; Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba 

bb.) coordonează activitatea de organizare a concursurilor pentru ocuparea posturilor 

vacante de personal contractual şi funcţionari publici din aparatul propriu; înştiinţează Agenţia 

Naţională a Funcţionarilor Publici pentru organizarea concursurilor, dă publicităţii posturile 

vacante, asigură secretariatul comisiilor de concurs; 

cc.) întocmeşte bibliografia în colaborare cu şeful serviciului/biroului/compartimentului 

de specialitate pe care le supune avizării directorului general adjunct; 

dd.) evaluează nevoia de formare pentru angajaţii direcţiei împreună cu şefii 

compartimentelor de specialitate; 

ee.) planifică necesarul de resurse umane în concordanţă cu standardele minime 

obligatorii pe servicii de specialitate prin estimarea necesarului de angajaţi ca număr şi calităţi; 



ff.) asigură evaluarea performanţelor profesionale şi a potenţialului angajaţilor, urmărind 

şi motivarea salariaţilor prin mijloace specifice, în condiţiile legii; 

gg.) elaborează, în colaborare cu şefii serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul 

direcţiei, programe de formare şi perfecţionare profesională şi urmăreşte derularea lor; 

hh.) întocmeşte Planul anual de ocupare a funcţiilor publice vacante din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Alba şi urmăreşte modul de respectare a acestuia; 

ii.) elaborează fişa postului împreună cu şefii serviciilor/birourilor/ compartimentelor din 

cadrul direcţiei pentru toţi angajaţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba; 

jj.) completează în format electronic şi actualizează periodic dosarul profesional pentru 

fiecare funcţionar public; 

kk.) întocmeşte documentele privind numirea în funcţia publică, transferarea, delegarea, 

detaşarea sau încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici; 

ll.) completează şi păstrează în condiţii de siguranţă dosarelor profesionale ale 

funcţionarilor publici/personalului contractual; 

mm.) colaborează cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici pentru realizarea 

atribuţiilor privind organizarea, salarizarea şi perfecţionarea salariaţilor din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

nn.) comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici orice modificare intervenită în 

legătură cu raportul de serviciu al funcţionarilor publici, asigură confidenţialitatea datelor cu 

caracter personal şi eliberează la solicitarea funcţionarului public documente care să ateste 

activitatea desfăşurată de acesta iar, în caz de transfer sau încetarea raportului de serviciu, 

înmânează funcţionarului public dosarul profesional în original; 

oo.) asigură prin intermediul consilierului etic comunicarea trimestrială în format 

electronic către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a raportului privind respectarea 

normelor de conduită de către funcţionarii publici şi semestrial raportul privind implementarea 

procedurilor disciplinare în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba; 

pp.) comunică şefilor compartimentelor criteriile de performanţă stabilite de Agenţia 

Naţională a Funcţionarilor Publici pe baza cărora se va face evaluarea performanţelor 

profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru anul următor; 

qq.) înregistrează declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în Registrul declaraţiilor 

de avere şi Registrul declaraţiilor de interese;  

rr.) asigură publicarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese pe 

pagina de internet a instituţiei; 

ss.) trimite Agenţiei Naţionale pentru Integritate, în termen de cel mult 10 zile de la 

primire, copii certificate ale declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese; 

șș.) verifică cu ocazia depunerii declaraţiilor respectarea prevederilor legale cu privire la 

existenţa conflictelor de interese şi a stării de incompatibilitate a funcţionarilor publici, 

informând în scris directorul general despre situaţiile intervenite;  

tt.) întocmeşte documentaţia cu privire la numirea şi promovarea în funcţiile publice, în 

grade profesionale a funcţionarilor publici, precum şi promovarea în grad sau treaptă a 

persoanelor cu contract individual de muncă; 

țț.) întocmeşte referatul pentru stabilirea îndrumătorului şi evaluatorului funcţionarilor 

publici debutanţi pentru perioada de stagiu, în vederea promovării în gradul profesional următor; 

uu.) întocmeşte referatul şi dispoziţia de numire a comisiilor de concurs şi a celor de 

soluţionare a contestaţiilor; 

vv.) creează şi administrează baza de date în format electronic şi pe suport de hârtie 

referitoare la funcţiile publice şi funcţionarii publici din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

xx.) organizează procedura privind depunerea jurământului de credinţă de către 

funcţionarii publici, conform legislaţiei în vigoare; 

yy.) participă la elaborarea Regulamentului intern şi a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

zz.) întocmeşte şi asigură respectarea procedurii privind reglementarea activităţii de 

voluntariat în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 



aaa.) întocmește și asigură implementarea în cadrul serviciului a Procedurilor 

operaționale în conformitate cu Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului 

intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare; 

bbb.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea 

sistemului de Control intern managerial în cadrul serviciului; 

ccc.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul serviciului în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare; 

ddd.) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către directorul 

general. 

Art. 37. Serviciul resurse umane şi gestiunea funcţiei publice se subordonează 

directorului general adjunct în domeniul managementului resurselor umane şi administraţie 

publică şi colaborează cu serviciile/birourile/compartimentele funcţionale din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

Art. 38. Biroul sănătatea, securitatea muncii și PSI, îndeplineşte următoarele atribuţii 

specifice: 

a.) răspunde de activităţile de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor la 

nivelul structurilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

b.) efectuează demersurile necesare obţinerii autorizaţiilor sanitare, autorizaţiilor sanitar-

veterinare, autorizaţiilor pentru protecţia muncii, autorizaţiilor de mediu, avizelor PSI şi a altor 

autorizaţii prevăzute de lege pentru imobilele aparținătoare Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba şi ţine evidenţa acestora; 

c.) asigură menţinerea condiţiilor de muncă pentru care a fost autorizată activitatea 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi solicită atunci când se 

impune revizuirea acestora în cazul modificării condiţiilor de muncă; 

d.) identifică şi nominalizează locurile de muncă ce urmează a fi supuse procesului de 

evaluare; 

e.) evaluează factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională; 

f.) propune măsuri de diminuare sau eliminare a factorilor de risc; 

g.) elaborează şi actualizează planul de prevenire şi protecţie a sănătăţii în muncă; 

h.) elaborează instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de 

securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor, precum şi ale 

locurilor de muncă/posturilor de lucru; 

i.) întocmeşte materiale scrise privind instruirea introductiv generală şi la locul de muncă; 

j.) întocmeşte registrul privind accidentele de muncă; 

k.) efectuează testarea personalului pe linie de securitate şi sănătate în muncă, conform 

legislaţiei în vigoare; 

l.) întocmeşte și supune spre probare lista privind acordarea echipamentului individual de 

protecţie, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de 

securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de 

protecţie la locul de muncă; 

m.) întocmeşte fişa postului cu atribuţiile şi răspunderile fiecărui lucrător în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzător funcţiilor exercitate; 

n.) întocmeşte fişele de identificare a factorilor de risc profesional; 

o.) sesizează asupra unor riscuri care pot genera accidente de muncă cu urmări grave; 

p.) cercetează accidentele cu incapacitate temporară de muncă şi întocmeşte procesul 

verbal de cercetare, stabilind măsuri de prevenire; 

q.) colaborează cu medicul de medicina muncii pentru evidenţierea posturilor care 

necesită examene medicale suplimentare, testarea aptitudinilor şi/sau control medical psihologic 

periodic; 

r.) asigură accesul salariaţilor la serviciul medical de medicină a muncii; 

s.) desemnează, cu aprobarea directorului general, la solicitarea inspectorului de muncă, 

salariaţii care participă la efectuarea controlului sau la cercetarea accidentelor de muncă; 

ș.) asigură realizarea măsurilor impuse de inspectorii de muncă cu prilejul controalelor; 

t.) asigură testarea psihologică a salariaților anual sau ori de câte ori medicul de medicina 

muncii recomandă acest lucru; 

ț.) colaborează cu specialistul în psihologia muncii în vederea reabilitării angajaţilor cu 

probleme de sănătate mentală datorate unor factori aferenţi procesului muncii şi relaţiilor inter-

umane de la locul de muncă; 



u.) elaborează graficului anual, de instruire pe linia apărării împotriva incendiilor pe 

categorii de personal şi locuri de muncă; 

v.) consemnează efectuarea instructajelor în fişele individuale de instructaj; 

x.) stabileşte structurile cu răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor; 

y.) întocmeşte documentația necesară pentru obținerea autorizaţiilor de funcționare ale 

unităților subordonate, în domeniul de activitate al biroului (protecția muncii şi PSI); 

z.) efectuează controale periodice la toate spațiile Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Alba în scopul depistării, cunoaşterii şi înlăturării oricăror stări de pericol 

care pot favoriza iniţierea sau dezvoltarea incendiilor; 

aa.) verifică modul de întreţinere şi funcţionare a instalaţiilor, aparatelor şi mijloacelor de 

prevenire şi stingere a incendiilor la toate unitățile din structura Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

bb.) informează imediat conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba asupra unor stări de pericol iminent de incendiu constatate şi stabilește măsuri 

pentru înlăturarea neajunsurilor şi aplicarea întocmai a prevederilor legale; 

cc.) elaborează planul de intervenţie la incendii; 

dd.) afişează planurile de evacuare şi organizare a autoapărării împotriva incendiilor la 

locurile de muncă; 

ee.) întocmeşte, afişează şi actualizează planurile de depozitare pentru materialele 

periculoase clasificate astfel potrivit legii cu menţiuni privind: proprietăţile fizico-chimice, 

codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sănătate şi mediu, mijloacele de 

protecţie recomandate, metode de prim ajutor, substanţe pentru stingere, neutralizare sau 

decontaminare; 

ff.) întocmeşte documente specifice activităţii de apărare împotriva incendiilor 

(instrucţiuni, grafice, planuri) care cuprind, de regulă, informaţii privind: substanţele periculoase, 

clasificate astfel potrivit legii, utilizate în activitatea instituţiei, alimentarea cu apă pentru 

stingerea incendiilor la construcţii (cantităţi de rezervă, pompe, hidranţi exteriori şi interiori), 

instalaţii speciale de stingere (tip, locuri deservite, număr de capete de debitare, agent stingător, 

rezerve), instalaţii speciale de semnalizare a incendiilor (tip, locuri deservite, număr de linii şi 

componente de declanşare sau acţionare, rezerve), exerciţiile şi aplicaţiile de intervenţie 

efectuate, având anexate concluzii rezultate din efectuarea acestora, zonele cu pericol de 

explozie, dacă este cazul, echipamentul de protecţie a personalului de intervenţie, în funcţie de 

riscurile şi efectele negative ale agenţilor termici, chimici, electromagnetici ori biologici, care 

pot interveni în caz de incendiu, instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor pentru: punctele 

vitale vulnerabile la incendii, locurile de muncă, procedurile de instruire pe categorii de 

instructaje conform dispoziţiilor legale, planurile de evacuare în caz de incendiu (de nivel şi 

încăperi), de depozitare a materialelor periculoase şi de intervenţii; 

gg.) verifică şi controlează anual prin persoana delegată cu aceste atribuţii, cunoaşterea şi 

aplicarea de către toţi salariaţii a măsurilor tehnice, sanitare şi organizatorice stabilite, precum şi 

a prevederilor legale în domeniul protecţiei şi sănătăţii în muncă şi a prevenirii şi stingerii 

incendiilor; 

hh.) ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi educării salariaţilor la 

procesul de muncă: afişe, pliante, fişe individuale de instruire, broşuri, instrucţiuni etc.; 

ii.) face propuneri care să asigure, pe cheltuiala instituţiei, instruirea, testarea şi 

perfecţionarea profesională a persoanelor cu atribuţii în acest domeniu; 

jj.) verifică dacă salariaţii, în urma controlului medical (iniţial sau periodic), corespund 

sarcinilor de muncă pe care le execută; 

kk.) asigură condiţiile de lucru pentru personalul instituţiei conform propunerilor 

efectuate de comisia paritară; 

ll.) asigură funcţionarea permanentă şi corectă a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie; 

mm.) întocmește și asigură implementarea în cadrul compartimentului a Procedurilor 

operaționale în conformitate cu Ordinul secretarului general al guvernului nr. 400/2015 pentru 

aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

nn.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea 

sistemului de Control intern managerial în cadrul biroului; 

oo.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul biroului în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare; 



pp.) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către directorul 

general. 

Art. 39. Biroul sănătatea, securitatea muncii și PSI se subordonează directorului general 

adjunct în domeniul managementului resurselor umane şi administraţie publică şi colaborează cu 

serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba. 

Art. 40. Serviciul monitorizare, analiză statistică, strategii, programe, proiecte şi 

O.N.G. îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: 

a.) asigură constituirea şi administrarea bazei de date privind beneficiarii serviciilor de 

protecţie specială ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

b.) întocmeşte rapoarte anuale de activitate ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba; 

c.) monitorizează statistic măsurile de protecţie instituite pentru copiii aflaţi în dificultate 

şi pentru persoanele adulte cu handicap din judeţul Alba; 

d.) centralizează datele necesare şi elaborează proiectul de strategie în domeniul asistenţei 

sociale şi planul de implementare a acesteia, care vor fi supuse spre aprobare consiliului 

judeţean; 

e.) monitorizează şi evaluează respectarea standardelor minime obligatorii în cadrul 

serviciilor sociale de tip rezidenţial contractate, repartizate prin dispoziția directorului general; 

f.) realizează activități de informare și coordonare metodologică a Serviciilor Publice de 

Asistență Socială din județ cu implicarea Consiliilor comunitare consultative, la solicitarea 

acestora; 

g.) asigură, la cerere, informarea comunităţilor locale asupra modalităţilor de realizare a 

activităţilor propuse în cadrul strategiei judeţene în domeniul serviciilor sociale şi a protecţiei 

copilului; 

h.) întocmește și actualizează harta sărăciei, a copiilor cu părinți plecați în străinătate și 

evidențiază nevoia de servicii sociale; 

i.) acordă, la cerere, consiliere de specialitate în vederea dezvoltării de servicii sociale în 

funcţie de nevoile identificate de către comunităţile locale; 

j.) colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul 

asistenţei sociale şi protecţiei copilului în vederea diversificării serviciilor de asistenţă socială; 

k.) asigură colaborarea cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor 

care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă 

socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu; 

l.) asigură colectarea şi transmiterea datelor statistice conform indicatorilor solicitaţi de 

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi şi alte instituţii cu activităţi în domeniu; 

m.) identifică programele naţionale şi internaţionale în domeniul asistenţei sociale şi 

protecţiei copilului în scopul stabilirii de parteneriate interinstituţionale şi accesarea de 

fonduri/granturi prin proiecte eligibile pentru realizarea obiectivelor prioritare stabilite şi 

aprobate; 

n.) organizează şi realizează activităţi specifice contractării serviciilor sociale acordate de 

furnizori publici şi privaţi; 

o.) monitorizează statistic cazurile de violenţă în familie aflate în evidenţa Serviciului 

management de caz pentru copii în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație, repatrieri, violența 

în familie și prevenirea marginalizării sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Alba; 

p.) monitorizează statistic cazurile de violenţă în familie aflate în evidenţa Serviciul de 

intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație, repatrieri, violență în familie și 

prevenirea marginalizării sociale din cadrul instituţiei și realizează la nivel judeţean, baza de date 

privind cazurile de violenţă domestic, raportând trimestrial aceste date către Agenţia Naţională 

pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi; 

q.) întocmește și asigură implementarea în cadrul serviciului a Procedurilor operaționale 

în conformitate cu Ordinul secretarului general al guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea 

Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

r.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea 

sistemului de Control intern managerial în cadrul serviciului; 



s.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul serviciului în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare; 

ș.) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către directorul 

general; 

Art. 41. Compartimentul coordonare autorităţi publice locale face parte din structura 

Serviciului monitorizare, analiză statistică, strategii, programe, proiecte şi O.N.G. și îndeplineşte 

următoarele atribuţii specifice: 

a.) coordonează metodologic şi sprijină, la cerere, activitatea autorităţilor administraţiei 

publice locale din judeţ în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului; 

b.) acordă, la cerere, asistenţă tehnică necesară pentru crearea şi formarea structurilor 

comunitare consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistenţă socială şi protecţia 

copilului; 

c.) asigură, la cerere, consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, 

măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială şi protecţia copilului; colaborează cu alte instituţii 

responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi; 

d.) acordă, la cerere, informare şi de consultanţă persoanelor adulte cu handicap precum 

şi familiilor acestora, în vederea exercitării drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare; 

e.) întocmește și asigură implementarea în cadrul compartimentului a Procedurilor 

operaționale în conformitate cu Ordinul secretarului general al guvernului nr. 400/2015 pentru 

aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

f.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea 

sistemului de Control intern managerial în cadrul compartimentului; 

g.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul compartimentului în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare; 

h.) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în actele normative sau stabilite prin hotărâri 

ale consiliului judeţean. 

Art. 42. Compartimentul relaţii publice face parte din structura Serviciului 

monitorizare, analiză statistică, strategii, programe, proiecte şi O.N.G. și îndeplineşte 

următoarele atribuţii specifice: 

a.) asigură informarea individualizată a persoanelor care solicită sprijin asupra 

posibilităţilor optime de rezolvare a situaţiilor de dificultate pe care le reclamă şi preia 

solicitările scrise ale acestora privind intervenţia specializată din partea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

b.) asigură informarea, în baza unui plan aprobat de către directorul general, a 

personalului din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi a 

beneficiarilor sistemului, despre reglementările privind dreptul la imagine şi accesul la 

informaţie; 

c.) elaborează strategia de imagine pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba; 

d.) elaborează materiale de promovare a serviciilor oferite de către Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba beneficiarilor; 

e.) organizează şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor 

singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi oricăror persoane aflate în nevoie, 

precum şi familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele 

normative în vigoare; 

f.) creează, publică şi actualizează trimestrial buletinul informativ care va cuprinde 

informaţii privind organizarea şi funcţionarea instituţiei, structura organizatorică, coordonatele 

de contact ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, sursele de 

finanţare precum şi programele şi strategiile proprii. Informaţiile se furnizează cu acordul 

directorului general; 

g.) actualizează permanent cu date de interes public site-ul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

h.) facilitează accesul şi oferă consultanţă pentru obţinerea informaţiilor de interes public, 

în condiţiile Legii nr. 544/2001, comunicând solicitanţilor atât din oficiu cât şi la cererea 

instituţiilor sau persoanelor interesate, informaţiile solicitate; 

i.) înregistrează, clasează şi distribuie petiţiile rezolvate de compartimentele specializate 

şi codifică corespondenţă în funcţie de tipul petiţiei; 



j.) operează scăderea petiţiilor soluţionate în registrul de evidenţă a petiţiilor primite şi 

asigură expedierea acestora; 

k.) asigură lucrările de secretariat ale Colegiului Director precum şi ale altor întâlniri 

periodice de lucru cu personalul sau cu alţi factori implicaţi în realizarea programelor şi 

proiectelor în domeniu; 

l.) întocmeşte proiectul nomenclatorului dosarelor şi al indicatorului termenelor de 

păstrare pentru documentele create de Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba pe care îl supune spre aprobare directorului general şi urmăreşte respectarea lui 

de către compartimente; 

m.) organizează şi coordonează relaţia cu mass-media şi participă la evenimente legate de 

problematica în domeniu;  

n.) realizează «revista presei» locale şi centrale şi sesizează situaţiile cu potenţial 

conflictual semnalate de mass-media, referitoare la copil, familie, persoane singure, persoane 

vârstnice, persoane cu handicap, precum şi alte persoane aflate în nevoie sau la serviciile 

exterioare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, redactarea şi 

transmiterea eventualelor răspunsuri, în virtutea dreptului la replică; 

o.) urmăreşte mediatizarea şi cunoaşterea drepturilor copilului, familiei, persoanelor 

singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în 

nevoie; 

p.) informează mass-media cu privire la activităţile Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

q.) propune acordarea sau retragerea acreditării, după caz, a ziariştilor şi reprezentanţilor 

mijloacelor de informare în masă; 

r.) organizează conferinţe de presă pentru a aduce la cunoştinţă informaţii de interes 

public; 

s.) colaborează cu celelalte compartimente în vederea strângerii informaţiilor necesare 

desfăşurării activităţii şi elaborării materialelor specifice; 

ș.) întocmește și asigură implementarea în cadrul compartimentului a Procedurilor 

operaționale în conformitate cu Ordinul secretarului general al guvernului nr. 400/2015 pentru 
aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

t.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea 

sistemului de Control intern managerial în cadrul compartimentului; 

ț.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul compartimentului în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare; 

u.) reprezintă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba în 

relaţiile cu mass-media în absenţa directorului general, în limita mandatului acordat de acesta; 

v.) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către directorul 

general. 

Art. 43. Serviciul monitorizare, analiză statistică, strategii, programe, proiecte şi ONG se 

subordonează directorului general adjunct în domeniul managementului resurselor umane şi 

administraţie publică şi colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

Art. 44. Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap 
îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: 

a.) efectuează evaluarea/reevaluarea complexă a adultului cu sau fără handicap, la sediul 

propriu sau la domiciliul acestuia/sediul unităţii medicale; 

b.) verifică documentul de evaluare a situaţiei socio-economice, realizat de către 

autoritatea publică locală de la domiciliul persoanei adulte, în cazul celor care se adresează 

Serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap și  completează această 

evaluare cu documente suplimentare pe care persoana le atașează; 

c.) întocmeşte raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană adultă evaluată şi 

face recomandări comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap în vederea elaborării 

programului individual de recuperare şi integrare socială; 

d.) recomandă sau nu, comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, încadrarea, 

respectiv menţinerea în grad şi tip de handicap a fiecărei persoane evaluate; 

e.) recomandă, comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, măsurile de 

protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii; 



f.) realizează activităţi de informare a solicitanților privind drepturile şi obligaţiile 

persoanelor adulte cu handicap; 

g.) realizează activităţi şi servicii de consiliere pentru persoanele cu handicap şi familiile 

acestora, la cererea acestora; 

h.) iniţiază măsuri şi acţiuni de conştientizare şi sensibilizare în domeniul problematicii 

persoanelor adulte cu handicap; 

i.) propune proiecte de colaborare cu ONG-uri cu activitate în domeniul protecţiei 

speciale a persoanelor adulte cu handicap, în vederea diversificării şi dezvoltării serviciilor de 

asistenţă socială şi socio-medicală; 

j.) realizează evaluările medicale, sociale şi psihologice conform normelor legale în 

vigoare, pentru persoanele solicitante; 

k.) desfășoară   campanii   de   informare   în   vederea   recrutării   potențialilor asistenți 

personali profesioniști; 

l.) evaluează condițiile necesare pentru atestarea ca asistent personal profesionist, 

întocmește raportul de evaluare și face recomandări Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte 

cu Handicap;   

m.) introduce în sistemul informatic utilizat datele privind situația medico-psiho-socială 

ale persoanelor care solicită încadrarea în grad și tip de handicap; 

n.) întocmește și asigură implementarea în cadrul serviciului a Procedurilor operaționale 

în conformitate cu Ordinul secretarului general al guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea 

Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

o.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea 

sistemului de Control intern managerial în cadrul serviciului; 

p.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul serviciului în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare; 

q.) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite prin dispoziție de către 

directorul general. 

Art. 45. Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap se 

subordonează directorului general adjunct care coordonează activitatea de protecţie din domeniul 

protecţiei persoanelor adulte și/sau cu dizabilităţişi colaborează cu serviciile funcţionale din 

cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

 Art. 46. Compartimentul Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: 

a.) înregistreazã în registrul propriu de evidenþã dosarele persoanelor cu handicap 

solicitante, dupã realizarea evaluãrii de cãtre serviciul de evaluare complexã a persoanelor adulte 

cu handicap; 

b.) verificã pentru legalitate și transmite președintelui comisiei de evaluare a persoanelor 

adulte dosarele preluate de la de la serviciul de evaluare complexã a persoanelor adulte cu 

handicap;  

c.) transmite membrilor comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap 

convocatorul pentru ședințe care va cuprinde: ordinea de zi, locul, data și ora de desfășurare ale 

ședințelor; 

d.) ține evidența desfășurării ședințelor; 

e.) asigură consemnarea în procesul-verbal al ședinței a audierilor și dezbaterilor ce au 

loc în comisie, pe care le înregistreazã în registrul special de procese verbale ale căror pagini 

sunt numerotate și poartă ștampila comisiei, precum și semnătura secretarului comisiei; 

f.) redacteazã certificatele de încadrare în grad și tip de handicap și, la cerere, certificatele 

de orientare profesională; 

g.) gestionează registrul de procese-verbale; 

h.) redactează alte documente eliberate de comisia de evaluare; 

i.) transmite persoanei cu handicap solicitante documentele emise de comisia de evaluare, 

adică certificatul de încadrare în grad de handicap, programul individual de reabilitare și 

integrare socială și la cerere certificatul de orientare profesionalã, precum și alte documente 

eliberate de comisia de evaluare; 

j.) secretarul comisiei de evaluare, fără a fi implicat în soluționarea cazurilor, are 

obligația participării la ședințe; 



k.) întocmește și asigură implementarea în cadrul compartimentului a Procedurilor 

operaționale în conformitate cu Ordinul secretarului general al guvernului nr. 400/2015 pentru 

aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

l.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea 

sistemului de Control intern managerial în cadrul compartimentului; 

m.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul compartimentului în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare; 

n.) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către directorul 

general. 

Art. 47. Compartimentul - Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap se subordonează Directorului general adjunct care coordonează activităţile în domeniul 

protecţiei persoanei adulte şi colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

Art. 48. Serviciul de evaluare complexă pentru copii îndeplineşte următoarele atribuţii 

specifice:  

a.) evaluează copiii cu dizabilități care au nevoi de servicii, intervenții și asistență, 

analizând din punct de vedere psihosocial și medical situația copiilor/tinerilor cu 

deficiențe/handicap și propune Comisiei pentru Protecția Copilului Alba încadrarea într-o 

categorie de persoană cu handicap și măsuri de recuperare/reabilitare, pe baza raportului de 

evaluare complexă și a planului de abilitare/reabilitare; 

b.) soluționează cererile adresate direct sau referite privind copiii în dificultate, 

repartizate; 

c.) verifică documentul de evaluare a situației socio-economice, realizat de către 

autoritatea publică locală de la domiciliul copilului și completează această evaluare cu 

documente suplimentare pe care persoana le atașează; 

d.) verifică îndeplinirea condițiilor și a documentelor necesare pentru încadrarea în grad 

de handicap;  

e.) solicită documentele lipsă sau suplimentare profesioniștilor implicați în 

evaluare/părinților/reprezentantului legal/managerului de caz numit pentru copiii din sistemul de 

protecție specială;  

f.) programează o întâlnire cu copilul și părinții/reprezentantul legal în vederea 

definitivării procesului de aplicare a criteriilor biopsihosociale; 

g.) realizează evaluarea psihologică în condițiile prevăzute de legislație;  

h.) urmărește, prin managerul de caz, procesul de realizare a evaluării complexe și 

menține legătura cu părinții/reprezentantul legal, profesioniștii care realizează evaluările 

multidisciplinare; 

i.) propune încadrarea copiilor într-un grad de handicap și urmărește ca propunerile de 

încadrare să se facă pe baza documentelor medicale eliberate de medicii specialiști, a criteriilor 

medicale și psihosociale și a instrumentelor de evaluare prevăzute de lege; 

j.) redactează raportul de evaluare complexă, în maxim 48 de ore de la ultima evaluare 

din cadrul Serviciului de evaluare complexă pentru copii; 

k.) elaborează proiectul planului de abilitare-reabilitare în baza raportului de evaluare 

complexă și a recomandărilor specialiștilor; 

l.) susțin cazul în fața Comisiei pentru Protecția Copilului Alba, pe baza raportului de 

evaluare complexă care conține recomandarea gradului de handicap și a duratei de valabilitate 

pentru certificatul de încadrare în grad de handicap și are anexat planul de abilitare/reabilitare; 

m.) acordă, la cerere, sprijin și asistență familiilor pentru facilitarea accesului 

copiilor/tinerilor la servicii de specialitate în vederea atingerii obiectivelor din planul de 

abilitare/reabilitare; 

n.) solicită efectuarea de vizite de monitorizare la domiciliul copilului, de către 

responsabilul de caz prevenire din primării, atunci când este cazul; 

o.) coordonează monitorizarea periodică a obiectivelor planului de abilitare/reabilitare 

pentru copiii cu dizabilități din familie, monitorizare realizată de către responsabilii de caz 

prevenire din primării;  

p.) sprijină, în măsura în care este posibil, implicarea activă a copilului și a familiei 

sale/reprezentantului legal în toate demersurile întreprinse pe parcursul managementului de caz; 



q.) verifică modul de furnizare a serviciilor/activităților (ex. progrese obținute, atingerea 

obiectivelor, probleme apărute) în limita de timp stabilită pentru fiecare serviciu; 

r.) mediază comunicarea eficientă între toate părțile implicate în rezolvarea cazului; 

s.) efectuează reevaluarea anuală a copiilor care necesită încadrarea într-o categorie de 

persoane cu handicap; 

ș.) realizează şi completează baza de date privind copiii cu dizabilități; 

t.) întocmeşte/completează dosarul unic al copilului cu dizabilități; 

ț.) centrealizează și monitorizează date referitoare la copiii cu dizabilități încadrați într-un 

grad de handicap aflați în familie sau cu măsură de protecție specială de pe raza județului Alba; 

u.) coordonează metodologic activitatea specialiștilor din cadrul celorlalte compartimente 

din Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba în situația evaluării 

copiilor cu măsură de protecție în vederea încadrării acestora în grad de handicap; 

v.) întocmește și revizuiește procedurile de lucru ale serviciului; 

x.) întocmește și asigură implementarea în cadrul serviciului a Procedurilor operaționale 

în conformitate cu Ordinul secretarului general al guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea 

Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

y.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea 

sistemului de Control intern managerial în cadrul serviciului; 

z.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul biroului în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare; 

aa.) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către directorul 

general. 

Art. 49. Serviciul de evaluare complexă pentru copii se subordonează directorului general 

adjunct care coordonează activitatea de protecţie a drepturilor copilului şi colaborează cu 

serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba.  

Art. 50. Serviciul de intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație, 

repatrieri, violența domestică și prevenirea marginalizării sociale, îndeplinește următoarele 

atribuții specifice: 

a.) desfășoară activităţi de prevenire şi combatere a violenţei în familie, precum şi pentru 

acordarea serviciilor destinate victimelor violenţei în familie şi agresorilor familiali; 

b.) monitorizează, în colaborare cu primăriile din județ, măsurile necesare pentru 

realizarea activităţilor de prevenire şi combatere a violenţei domestice, precum şi pentru 

acordarea serviciilor destinate victimelor violenţei domestice şi agresorilor familiali; 

c.) fundamentează şi propune conducerii instituței, înfiinţarea, finanţarea, respectiv 

cofinanţarea instituţiilor publice care oferă servicii destinate prevenirii şi combaterii violenţei 

domestice; 

d.) consiliază și informează persoanele victime ale violenţei domestice, în vederea 

exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare; 

e.) monitorizează, în colaborare cu primăriile de domiciliu, cazurile de violenţă 

domestică din unitatea administrativ-teritorială în care funcţionează; 

f.) identifică situaţii de risc pentru persoanele implicate în situaţii de violenţă domestică 

şi le îndrumă către servicii de specialitate/mediere; 

g.) propune derularea de activităţi în vederea prevenirii, reducerii şi eliminării 

marginalizării şi excluziunii sociale; 

h.) dezvoltă activităţi de informare şi promovare a serviciilor oferite în interesul superior 

al copiilor expuşi la abuz, neglijare şi exploatare; 

i.) efectuază evaluarea detaliată a situației copiilor, victime ale unui abuz, neglijare, 

exploatare/violență în familie, a căror evaluare inițială a fost realizată de către primăriile din 

județ și transmisă Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba și propune 

luarea unei măsuri pentru minorii în cauză;  

j.) efectuează evaluarea detaliată, conform standardelor în vigoare, în situaţiile de abuz, 

neglijare, exploatare/violenţă în familie, pentru cazurile transmise de către Biroul intervenție în 

regim de urgență în domeniul asistenșei sociale, în colaborare cu celelalte instituţii abilitate;  

k.) desemnează specialiști din cadrul serviciului care să participe la audierile minorilor 

pentru care instanța de judecată sau alte organe de cercetare penală solicită acest lucru; 



l.) elaborează rapoarte periodice şi anuale cu privire la situaţia copiilor exploataţi şi la 

care există riscul de exploatare prin muncă, pentru care instituţia noastră a fost sesizată;  

m.) sprijină activităţile profesioniştilor care intervin direct pentru cazuri atât de 

exploatare cât şi de risc al exploatări; 

n.) asigură consiliere şi sprijin pentru copiii exploataţi prin muncă, pentru care instituţia 

noastră a fost sesizată;  

o.) elaborează, în colaborare cu celelalte instituţii abilitate, planul de acţiune pentru 

combaterea celor mai grave forme de muncă ale copiilor;  

p.) identifică, în colaborare cu celelalte instituţii abilitate, soluţii pentru retragerea 

copiilor din cele mai grave forme de muncă (strategii, planuri de acţiune, servicii directe, 

înfiinţarea şi dezvoltarea de servicii);  

q.) coordonează activitatea Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea şi 

combaterea exploatării prin muncă a copilului; 

r.) efectuează demersurile necesare și întocmește documentația prevăzută de legislație în 

vederea repatrierii copiilor români aflați fără reprezentant legal, pe teritoriul altor state;  

s.) colaborează cu Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție  și 

întocmește documentația prevăzută în legislație în situația copiilor cetățeni străini fără 

reprezentant legal, identificați pe teritoriul României; 

ș.) evaluează cazurile copiilor care au săvârşit o faptă penală şi nu răspund penal, cazuri 

sesizate în scris de către instanţele judecătoreşti/parchetele din judeţ, pentru care poate propune 

măsura supravegherii specializate;  

t.) asigură consiliere socială şi psihologică copiilor care au săvârşit o faptă penală şi nu 

răspund penal cât şi părinţilor acestora, la cerere; 

ț.) asigură evaluarea capacităţii persoanelor sau familiilor de plasament de a oferi îngrijire 

potrivită copiilor pentru care se instituie o măsură de protecţie specială;  

u.) întocmeşte, trimestrial, situaţii cu cazurile instrumentate şi le comunică Serviciului 

Monitorizare, Analiză Statistică, Strategii, Programe, Proiecte și ONG din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

v.) întocmește și asigură implementarea în cadrul serviciului a Procedurilor operaționale 

în conformitate cu Ordinul secretarului general al guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea 

Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

x.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea 

sistemului de Control intern managerial în cadrul serviciului; 

y.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul serviciului în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare; 

z.) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către directorul 

general. 

Art. 51. Serviciul de intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație, repatrieri, 

violența domestică și prevenirea marginalizării sociale se subordonează directorului general 

adjunct care coordonează activitatea de protecţie a drepturilor copilului şi colaborează cu 

serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba.   

Art. 52. Serviciul management de caz pentru copii și managementul calității 

serviciilor de tip familial îndeplineşte următoarele atribuţii specifice : 

a.) asigură o intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională, organizată, riguroasă, 

eficientă şi coerentă pentru copiii aflați în evidență, familie/reprezentant legal şi alte persoane 

reprezentative pentru copil, în măsura în care este posibil;  

b.) asigură, prin asistenții sociali din cadrul serviciului, coordonarea metodologică a 

plasamentelor de tip familial din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba; 

c.) implică copiii aflați în evidență şi familiile acestora, în măsura în care este posibil, în 

procesul de elaborare şi implementare a planului individualizat de protecţie; 

d.) înaintează către instanţe judecătoreşti, prin intermediul Serviciului juridic și 

contencios sau către comisia pentru protecţia copilului, propuneri de modificare/încetare  a 

măsurilor de protecţie specială pentru copii cu măsură de protecție la asistent maternal 

profesionist sau plasament familial; 



e.) asigură instrumentarea tuturor cazurilor copiilor aflaţi în situaţie de dificultate socială 

care beneficiază de măsură de protecţie specială în sistemul de protecţie de tip familial (asistent 

maternal profesionist sau plasament familial) în conformitate cu standardele managementului de 

caz;  

f.) acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului, din sistemul de protecţie de tip familial, 

în vederea reintegrării în mediul său familial, în măsura în care este posibil;  

g.) reevaluează, prin managerii de caz,  trimestrial şi ori de câte ori este cazul, 

modificarea cauzelor care au condus la luarea unei măsuri de protecţie specială în vederea 

menţinerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;  

h.) pregăteşte şi mediază contactele directe şi nemijlocite între copil şi părinţii săi naturali 

sau familia lărgită;  

i.) întocmeşte planul anual de reevaluare a dosarelor copiilor cu măsură de protecţie 

specială în sistem de tip familial; 

j.) întocmeşte si revizuieşte procedurile de lucru ale serviciului; 

k.) prezintă Directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba, anual sau ori de câte ori se impune, situaţia privind bunurile şi drepturile 

patrimoniale ale copiilor, pentru care acesta are reprezentare în baza hotărârilor judecătoreşti; 

l.) informează şi îndrumă, prin intermediul managerilor de caz, familiile 

biologice/familiile de plasament/asistentul maternal profesionist, asupra drepturilor şi facilităţilor 

de care beneficiază copiii (alocația de stat/alocația de plasament, alocații ale copiilor încadrați 

într-un grad de handicap, după caz etc.), în măsura în care este posibil; 

m.) efectuează demersurile necesare încadrării /reîncadrării în grad de handicap a copiilor 

din sistem familial; 

n.) colaborează cu Direcţiile județene de evidenţa persoanelor în vederea obţinerii de 

informaţii referitoare la datele de identificare ale părinţilor şi actualizarea datelor privind 

domiciliul/ reşedinţa acestora; 

o.) pune la dispoziţia celorlalte servicii, date cu privire la situaţia copiilor protejaţi prin 

măsuri  de protecție specială în sistem familial;  

p.) desfășoară   campanii   de   informare   în   vederea   recrutării   potențialilor asistenți 

maternali profesioniști profesioniști;  

q.) identifică, recrutează și evaluează capacitatea solicitanților în vederea atestării ca 

asistent maternal profesionist; 

r.) asigură pregătirea potențialilor asistenți maternali profesioniști  și sprijină solicitanții 

pe toată perioada pregătirii; 

s.) înaintează   Comisiei   pentru   Protecția   Copilului  Alba   propuneri   privind   

acordarea atestatului de asistent maternal profesionist;  

ș.) întocmește, păstrează și actualizează documentația referitoare la situația asistentului 

maternal profesionist în relația acestuia cu copilul ocrotit; 

t.) sprijină și monitorizează activitatea asistenților maternali profesioniști de creștere și 

îngrijire  a  copilului,  asigurându-se că   aceștia  sunt  informați  în scris cu privire la acestea; 

ț.) informează prin asistenții sociali, asistentului maternal profesionist, înainte de plasarea 

copilului la acesta, standardele, procedurile și orice instrucțiuni referitoare la îngrijirea copilului;  

u.) organizează   procesul  de   potrivire  teoretică a   copilului   cu   asistentul   maternal  

profesionist, prezentând abilitățile și competențele acestuia; 

v.) organizează procesul de potrivire practică între copil și asistentul maternal 

profesionist, dacă acest proces poate fi realizat; 

x.) evaluează anual sau ori de câte ori este nevoie, activitatea fiecărui asistent maternal 

profesionist; 

y.) propune Comisiei pentru Protecția Copilului Alba, acolo unde este cazul, retragerea 

sau suspendarea atestatului de asistent maternal profesionist; 

z.) identifică nevoile de pregătire și potențialul fiecărui asistent maternal profesionist; 

aa.) coordonează  și răspunde de activitatea asistenților maternali profesioniști angajați ai 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

bb.) asigură  evaluarea psihologică   periodică  a  copiilor/tinerilor  aflați  în  plasament   

la asistenții maternali profesioniști, prin psihologul desemnat de conducerea Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

cc.) colaborează   cu   celelalte   servicii   din   cadrul   instituției,   precum   și   cu   

autoritățile administrației locale și centrale; 



dd.) implementează recomandările din procesele verbale de control proprii sau de la 

Agenția Județeană pentru Inspecția Socială cu scopul de a corecta neconformităţile identificate, a 

îmbunătăţi şi eficientiza activitatea; 

ee.) întocmeşte documentaţia necesară în vederea acreditării  serviciilor sociale prin 

obținerea acreditării pentru serviciile  de tip familial pentru copii din organigrama Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

ff.) elaborează capitolele care privesc descrierea serviciilor sociale destinate copilului și 

familiei și modalitățile de monitorizare a acestora din caietele de sarcini pentru contractarea 

serviciilor sociale de tip familial; 

gg.) realizează periodic evaluarea şi monitorizarea modului în care sunt respectate 

standardele de calitate ale furnizorilor de servicii cu care Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Alba are încheiate contracte de prestări servicii sociale de tip familial; 

hh.) întocmește și transmite trimestrial către Agenția Județene pentru Plăți și Inspecție 

Socială Alba rapoartele de monitorizare ale copiilor cu măsură de protecție specială de tip 

familial; 

ii.) întocmește și asigură implementarea în cadrul serviciului a Procedurilor operaționale 

în conformitate cu Ordinul secretarului general al guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea 

Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 

jj.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea 

sistemului de Control intern managerial în cadrul serviciului; 

kk.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul serviciului în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare; 

ll.) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către directorul 

general.  

Art. 53. Compartimentul asistență maternală cuprinde asistenţii maternali profesionişti 

atestaţi conform H.G. nr. 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de 

atestare şi statutul asistentului maternal profesionist care sunt sub coordonarea Serviciului 

management de caz pentru copii și managementul calității serviciilor de tip familial. 

Art. 54. Serviciul management de caz pentru copii și managementul calității serviciilor de 

tip familial se  subordonează   directorului   general   adjunct care coordonează activitatea de 

protecţie a drepturilor copilului şi colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.   

Art. 55. Serviciul management de caz pentru copii şi managementul calităţii 

serviciilor de tip rezidenţial îndeplinește următoarele atribuții specifice: 

a.) asigură o intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională, organizată, riguroasă, 

eficientă şi coerentă pentru copiii aflați în evidență, familie/reprezentant legal şi alte persoane 

reprezentative pentru copil, în măsura în care este posibil;  

b.) implică copiii şi familiile acestora, în măsura în care este posibil, în procesul de 

elaborare şi implementare a planului individualizat de protecţie; 

c.) înaintează către instanţele judecătoreşti, prin intermediul Serviciului juridic și 

contencios sau către comisia pentru protecţia copilului, propuneri de modificare/încetare  a 

măsurilor de protecţie specială pentru copii din sistem rezidențial; 

d.) asigură instrumentarea tuturor cazurilor copiilor aflaţi în situaţie de dificultate care 

beneficiază de măsură de protecţie specială în sistemul de protecţie  rezidenţial în conformitate 

cu standardele managementului de caz;  

e.) acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului din sistemul de protecţie de tip  

rezidenţial, în măsura în care este posibil,  în vederea reintegrării în mediul său familial; 

f.) reevaluează, prin intermediul managerilor de caz,  trimestrial şi ori de câte ori este 

cazul, modificarea cauzelor care au condus la luarea unei măsuri de protecţie specială în vederea 

menţinerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;  

g.) pregătește, asigură și mediază, în măsura în care este posibil, contactele directe şi 

nemijlocite între copil şi părinţii săi naturali sau familia lărgită;  

h.) întocmeşte planul anual de reevaluare a dosarelor copiilor cu măsură de protecţie 

specială în sistem de tip rezidenţial; 

i.) depune diligenţele necesare pentru integrarea în societate a tinerilor care au beneficiat 

de măsuri de protecţie specială în unităţile de ocrotire;  



j.) prezintă Directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba, anual sau ori de câte ori se impune, situaţia privind bunurile şi drepturile 

patrimoniale ale copiilor, pentru care acesta are reprezentare în baza hotărârilor judecătoreşti; 

k.) solicită coordonatorilor unităților furnizoare de servicii sociale de tip rezidențial  

publice şi private deschiderea de conturi de alocaţie de stat pentru copiii aflaţi cu măsură de 

protecţie specială în sistem rezidenţial, în baza dispoziţiilor de împuternicire date de către 

directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

l.) solicită Agenţiei Județene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba acordarea alocaţiei de 

stat pentru copiii aflaţi cu măsură de protecţie specială în sistem rezidenţial public şi privat; 

m.) efectuează demersurile necesare încadrării /reîncadrării în grad de handicap a copiilor 

din sistem rezidențial; 

n.) colaborează cu Direcţiile judeţene de evidenţa persoanelor în vederea obţinerii de 

informaţii referitor la datele de identificare ale părinţilor şi actualizarea datelor privind 

domiciliul/ reşedinţa acestora; 

o.) asigură  evaluarea psihologică periodică  a copiilor/tinerilor aflați  în plasament în 

sistem rezidențial, prin psihologul nominalizat de conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

p.) urmărește cunoaşterea de către personalul angajat a standardelor de calitate specifice 

serviciilor de natură rezidențială destinate copiilor și implementarea acestora în unităţile proprii, 

sau aparţinând furnizorilor privaţi acreditaţi şi cu care instituţia are relaţii de colaborare; 

q.) implementează recomandările din procesele verbale de control proprii sau de la 

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecția Socială cu scopul de a corecta neconformităţile 

identificate, a îmbunătăţi şi eficientiza activitatea; 

r.) asigură, prin asistenții sociali din cadrul serviciului, coordonarea metodologică a 

unităților furnizoare de servicii sociale de tip rezidențial pentru copii din subordinea Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

s.) colaborează cu unitățile și serviciile din aparatul propriu în vederea transmiterii 

răspunsurilor la măsurile dispuse de inspectorii sociali în procesele verbale de control, pentru 

obținerea licențierii serviciilor sociale de tip rezidențial copii, furnizate de Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

ș.) întocmeşte documentaţia necesară în vederea acreditării  serviciilor sociale prin 

obținerea licențelor de funcționare pentru serviciile sociale de tip rezidențial copii din 

organigrama Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

t.) colaborează cu serviciile din aparatul propriu al Direcţiei  şi cu unitățile de asistență 

socială din structura acesteia în vederea întocmirii şi transmiterii documentelor necesare pentru 

acreditarea serviciilor  rezidențiale pentru copii din structura Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

ț.) elaborează capitolele care privesc descrierea serviciilor sociale de tip rezidențial copii 

și modalitățile de monitorizare a acestora din caietele de sarcini pentru contractarea serviciilor 

sociale; 

u.) realizează periodic evaluarea şi monitorizarea modului în care sunt respectate 

standardele de calitate în  serviciile sociale rezidențiale pentru copii din structura Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba și a furnizorilor de servicii cu care 

instituția are încheiate contracte de prestări servicii sociale; 

v.) întocmește și transmite trimestrial către Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Soială 

Alba rapoartele de monitorizare ale copiilor cu măsură de protecție specială de tip rezidențial; 

x.) întocmeşte și revizuieşte procedurile de lucru ale serviciului; 

y.) întocmește și asigură implementarea în cadrul serviciului a Procedurilor operaționale 

în conformitate cu Ordinul secretarului general al guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea 

Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

z.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea 

sistemului de Control intern managerial în cadrul serviciului; 

aa.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul serviciului în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare; 

bb.) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către directorul 

general.  



Art. 56. Serviciul management de caz pentru copii şi managementul calităţii serviciilor de 

tip rezidenţial se subordonează directorului general adjunct care coordonează activitatea de 

protecţie a drepturilor copilului şi colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.  

Art. 57. Serviciul management de caz pentru persoanele adulte cu dizabilități şi 

monitorizare servicii sociale îndeplinește următoarele atribuțiispecifice: 

a.) promovează şi asigură respectarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilităţi, în 

conformitate cu Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Legea nr. 221/2010 

pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New 

York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre 

semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007, cu modificările 

ulterioare; 

b.) face propuneri privind organizarea, administrarea şi finanţarea serviciilor sociale 

destinate persoanelor cu dizabilităţi, în condiţiile legii, în baza strategiilor judeţene anuale, pe 

termen mediu şi lung, de restructurare, organizare şi dezvoltare a sistemului de asistenţă socială 

pentru persoanele cu dizabilităţi; 

c.) acţionează pentru promovarea alternativelor la protecţia instituţionalizată a 

persoanelor cu dizabilităţi; 

d.) asigură monitorizarea realizării instruirii asistenţilor personali ai persoanelor cu 

handicap grav; 

e.) ia măsurile necesare pentru planificarea şi asigurarea continuităţii serviciilor acordate 

tânărului cu dizabilităţi la trecere din sistemul de protecţie a copilului în sistemul de protecţie a 

adultului cu dizabilităţi, în baza nevoilor individuale identificate ale acestuia; 

f.) asigură pregătirea tânărului pentru viaţa adultă şi pentru viaţa independentă; 

g.) identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi personali 

profesionişti, în condiţiile legii; încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea 

continuă de asistenţi personali profesionişti atestaţi; evaluează şi monitorizează activitatea 

acestora; 

h.) facilitează accesul la servicii sociale pentru persoanele definite de lege ca potenţiali 

beneficiari, fără discriminare de sex, vârstă, religie, apartenenţă etnică sau naţionalitate şi 

stabileşte criterii obiective de eligibilitate şi admitere, în funcţie de tipurile de servicii sociale 

furnizate şi de resursele disponibile, în cadrul procesului de furnizare a serviciilor sociale; 

i.) asigură beneficiarilor respectarea demnităţii, autodeterminării, autonomiei în 

gestionarea propriilor bunuri şi a dreptului la intimitate personală; 

j.) elaborează şi implementează pe baza rezultatelor evaluării planul individual de 

intervenţie pentru persoanele adulte cu handicap instituţionalizate în cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;  

k.) verifică şi reevaluează situaţia persoanei adulte cu dizabilităţi pentru care s-a instituit 

o măsură de asistenţă socială într-o  unitate furnizoare de servicii sociale de protecţie de tip 

rezidenţial din structura instituţiei, în vederea menţinerii, modificării sau revocării măsurii 

stabilite, cu respectarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale cu cazare;  

l.) implică beneficiarii/reprezentanţii legali ai acestora în procesul de elaborare şi 

implementare a planului individual de intervenţie, asigurându-se că beneficiarii au 

responsabilităţi şi îndatoriri pe care le cunosc şi pe care trebuie să le respecte, în conformitate cu 

prevederile legale și contractuale, cu respectarea particularităților de vârstă și individuale, în 

limitele discernământului individual încheind în acest sens contracte de acordare a serviciilor 

sociale; 

m.) completează evaluarea situaţiei socioeconomice a persoanei adulte aflate în nevoie, a 

nevoilor şi resurselor acesteia. Asigură furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea 

refacerii şi dezvoltării capacităţilor individuale şi ale celor familiale necesare pentru a depăşi cu 

forţe proprii situaţiile de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat 

privind măsurile de asistenţă socială; 

n.) acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la 

exprimarea liberă a opiniei; 

o.) depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în 

nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii acesteia; 



p.) verifică şi reevaluează trimestrial şi ori de câte ori este cazul modul de îngrijire a 

persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit o măsură de asistenţă socială într-o instituţie, 

în vederea menţinerii, modificării sau revocării măsurii stabilite; 

q.) asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei adulte 

aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea şi asigurarea funcţionării în structura proprie a unor 

centre specializate; 

r.) depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului 

individualizat privind măsurile de asistenţă socială; 

s.) propune măsuri pentru organizarea, administrarea şi finanţarea serviciilor sociale 

destinate persoanelor vârstnice, precum şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, 

în condiţiile legii; 

ș.) elaborează şi implementează pe baza rezultatelor evaluării planul individualizat de 

asistență și îngrijire pentru persoanele vârstnice instituţionalizate în cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

t.) asigură cunoaşterea standardelor de calitate specifice serviciilor destinate persoanelor 

adulte cu handicap şi monitorizează implementarea acestora în unităţile proprii, sau aparţinând 

furnizorilor privaţi acreditaţi care furnizează servicii sociale şi cu care instituţia are relaţii 

contractuale; 

ț.) instrumentează solicitările privind internarea unei persoane adulte cu handicap într-un 

serviciu rezidențial pentru protecția persoanei adulte cu handicap, întocmind în acest sens un 

raport psihosocial pe care îl înaintează Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 

Alba; 

u.) acţionează pentru reintegrarea socială şi familială a persoanelor instituţionalizate şi 

pentru refacerea capacitaţilor individuale necesare depăşirii cu forţe proprii a situaţiilor de 

dificultate; 

v.) acţionează în permanenţă pentru promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

colaborând cu reprezentanţii societăţii civile pentru facilitarea participării acestora la viaţa 

comunităţii; 

x.) ţine legătura cu instituţii/autorităţi publice, organizaţii nonguvernamentale şi 

reprezentanţi ai societăţii civile pentru promovarea şi respectarea drepturilor persoanelor cu 

handicap; 

y.) asigură, la cerere, persoanelor adulte cu/sau fără handicap furnizarea de informaţii şi 

servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării capacităţilor individuale şi ale celor familiale 

necesare pentru a depăşi cu forţe proprii situaţiile de dificultate; 

z.) asigură, în limita resurselor disponibile, la solicitarea persoanelor sau a autorităţilor 

publice locale şi în cazul în care acestea nu dispun de resursele necesare, intervenţia în regim de 

urgenţă în vederea luării unor măsuri de protecţie specială; 

aa.) acordă persoanei adulte cu handicap, la cerere şi în limita competenţelor legale 

asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului la libera opinie şi exprimare; 

bb.) menţine legătura cu autorităţile locale pentru identificarea şi soluţionarea cazurilor în 

care sunt implicate persoanele adulte sau cu handicap; 

cc.) propune derularea de activităţi în vederea prevenirii, reducerii şi eliminării 

marginalizării şi excluziunii sociale a persoanelor adulte cu handicap; 

dd.) implementează recomandările din procesele verbale de control proprii sau de la 

Agenția județeană pentru plăți și inspecțiesocială cu scopul de a corecta neconformităţile 

identificate, a îmbunătăţi şi eficientiza activitatea; 

ee.) asigură, prin personalul de specialitate din cadrul serviciului, coordonarea 

metodologică a unităților rezidențiale pentru persoane adulte/cu handicap din subordinea 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

ff.) colaborează cu unitățile de asistență socială și serviciile din aparatul propriu în 

vederea transmiterii răspunsurilor la măsurile dispuse de inspectorii sociali în procesele verbale 

de control, pentru obținerea acreditării serviciilor sociale de tip rezidențial pentru persoane cu 

handicap, furnizate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

gg.) întocmeşte documentaţia necesară în vederea acreditării serviciilor sociale pentru 

persoane adulte/cu handicap din organigrama Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba; 

hh.) colaborează cu serviciile din aparatul propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba  şi cu unitățile de asistență socială din structura acesteia în 



vederea întocmirii şi transmiterii documentelor necesare pentru acreditarea serviciilor  pentru 

persoane adulte/cu handicap  din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba; 

ii.) elaborează capitolele care privesc descrierea serviciilor sociale pentru persoane 

adulte/cu handicap și modalitățile de monitorizare a acestora din caietele de sarcini pentru 

contractarea serviciilor sociale; 

jj.) realizează periodic evaluarea şi monitorizarea modului în care sunt respectate 

standardele în serviciile sociale pentru persoane adulte/cu handicap din structura Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba și a furnizorilor de servicii cu care 

instituția are încheiate contracte de prestări servicii sociale; 

kk.) întocmește, păstrează și actualizează documentația referitoare la situația asistentului 

personal profesionist; 

ll.) sprijină și monitorizează activitatea asistenților personali profesioniști de îngrijire  a  

adultului cu handicap; 

mm.) informează prin asistenții sociali, asistentului personal profesionist, înainte de 

plasarea adultului cu handicap la acesta, standardele, procedurile și orice instrucțiuni referitoare 

la îngrijirea adultului;  

nn.) colaborează cu responsabilii de caz ai adultului, în vederea asigurării unui 

management de caz eficient pentru adultul plasat la asistentul personal profesionist; 

oo.) evaluează anual sau ori de câte ori este nevoie, activitatea fiecărui asistent personal 

profesionist; 

pp.) propune Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Alba, acolo unde 

este cazul, retragerea sau suspendarea atestatului de asistent personal profesionist; 

qq.) identifică nevoile de pregătire și potențialul fiecărui asistent personal profesionist; 

rr.) coordonează și răspunde de activitatea asistenților personali profesioniști angajați ai 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

ss.) întocmeşte și revizuieşte procedurile de lucru ale serviciului; 

șș.) întocmește și asigură implementarea în cadrul serviciului a Procedurilor operaționale 

în conformitate cu Ordinul secretarului general al guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea 
Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

tt.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea 

sistemului de Control intern managerial în cadrul serviciului; 

țț.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul serviciului în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare; 

uu.) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite prin dispoziție de către 

directorul general. 

Art. 58. Asistenţii personali profesionişti atestaţi conform H.G. nr. 548/2017 privind 

aprobarea condiţiilor sunt sub coordonarea Serviciul management de caz pentru persoanele 

adulte cu dizabilități şi Monitorizare servicii sociale  

Art. 59. Serviciul management de caz pentru persoanele adulte cu dizabilități şi 

Monitorizare servicii sociale se subordonează directorului general adjunct care coordonează 

activitatea din domeniul protecţiei persoanelor adulte și/sau cu dizabilităţi şi colaborează cu 

serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba.  

Art. 60. Biroul intervenție în regim de urgență în domeniul asistenței sociale 
îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:  

a.) realizează activităţi de informare şi promovare a serviciilor oferite în interesul 

superior al copiilor expuşi la abuz, neglijare şi exploatare;  

b.) realizează, împreună cu reprezentanții poliției și ai Direcțiilor de Asistență Socială / 

Serviciilor Publice de Asistență Socială / Unităților Administrativ Teritoriale evaluarea nevoilor 

copilului/evaluarea iniţială, după caz, privind expunerea acestuia  iminentă la abuz, neglijare şi 

exploatare, pentru cazurile care intră în atenţia instituţiei prin intermediul liniilor de urgență;  

c.) transmite Serviciului de intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație, 

repatrieri, violență în familie și prevenirea marginalizării sociale, evaluarea iniţială, precum şi 

toate documentele în vederea efectuării evaluării detaliate a copilului, după caz; 

d.) contactează Direcțiile de Asistență Socială / Serviciile Publice de Asistență Socială / 

Unitățile Administrativ Teritoriale pentru efectuarea evaluării inițiale, în situaţia în care timpul 



de deplasare a echipei mobile depăşeşte durata de o oră şi informaţiile despre caz indică pericol 

iminent pentru viaţa copilului/victima violenței în familie, conform standardelor în vigoare; 

e.) asigură înregistrarea semnalărilor în situaţii de abuz, neglijare şi exploatare a 

copilului/victimei violenței în familie în baza de date a Direcției şi intervenţia promptă în 

cazurile urgente prin intermediul echipei mobile;  

f.) întocmește documentația și înaintează instanţei judecătoreşti, prin intermediul 

Serviciului juridic și contencios, propuneri privind instituirea unei măsuri de protecţie specială în 

regim de urgență; 

g.) asigură completarea fişei de semnalare obligatorie şi evaluare iniţială a situaţiilor de 

abuz, neglijare sau exploatare/violență în familie, conform standardelor în vigoare;  

h.) furnizează, la cerere, informaţii adecvate nevoilor clienţilor şi îi îndrumă către 

serviciile corespunzătoare, inclusiv îi reorientează sau îi referă către alte servicii de specialitate 

în domeniul protecţiei copilului împotriva abuzului, neglijării şi exploatării/violență în familie 

atunci când soluţionarea problemei prezentate depăşeşte competenţele;  

i.)  respectă anonimatul şi confidenţialitatea convorbirilor telefonice;  

j.) supraveghează modul de funcționare al liniilor telefonice de urgență (Telefonul 

copilului și Telefonul victimelor violenței în familie) și semnalează de urgență orice defecțiune 

sesizată; 

k.) instrumentează toate cazurile sesizate pe liniile telefonice de urgență (pentru copilul 

abuzat, neglijat,exploatat cât și pentru victimele violenței în familie), respectând standardele în 

vigoare; 

l.) întocmeşte, trimestrial, situaţii cu cazurile instrumentate şi le comunică Serviciului 

monitorizare, analiză statistică, strategii, programe, proiecte și ONG din cadrul Direcţiei; 

m.) înregistrează cazurile sezizate prin intermediul liniilor de urgență în bazele de date 

existente la nivelul Direcției; 

n.) întocmește și asigură implementarea în cadrul biroului a Procedurilor operaționale în 

conformitate cu Ordinul secretarului general al guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea 

Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

o.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea 

sistemului de Control intern managerial în cadrul biroului; 

p.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul biroului în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare; 

q.) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite prin dispoziție de către 

directorul general.  

Art. 61. Biroul intervenție în regim de urgență în domeniul asistenței sociale se 

subordonează directorului general adjunct care coordonează activitatea de protecţie a drepturilor 

copilului şi colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

Art. 62. Biroul evidență și plată beneficii de asistenţă socială, îndeplineşte următoarele 

atribuţii specifice: 

a.) soluţionează, în condiţiile legii, cererile persoanelor cu handicap, referitoare la 

acordarea drepturilor băneşti şi a facilităţilor; 

b.) întocmeşte baza de date privind acordarea drepturilor băneşti şi a facilităţilor pentru 

persoanele cu handicap; 

c.) întocmeşte evidenţele primare şi documentele care stau la baza plăţii drepturilor 

persoanelor cu handicap, în vederea efectuării plăţii; 

d.) comunică la termene stabilite Serviciului financiar-contabil facturile emise de 

prestatorii de servicii pentru persoanele cu handicap;  

e.) întocmeşte şi actualizează baza de date proprie a persoanelor cu handicap din evidenţa 

instituţiei; 

f.) prelucrează datele şi informaţiile şi stabileşte prin decizii individuale drepturile băneşti 

ale persoanelor cu handicap; 

g.) asigură operativitatea bazei de date a plăţilor, tipăreşte mandatele şi le expediază către 

Poştă, asigură plăţile în conturile bancare personale; 

h.) identifică şi urmăreşte debitele precum şi recuperarea acestora; 

i.) predă către asociaţiile persoanelor cu handicap, pe baza de protocoale, biletele de 

călătorie ale membrilor acestora; 



j.) asigură acordarea facilitaţilor prevăzute de lege pentru persoanele cu handicap; 

k.) ţine legătura cu prestatorii de servicii în vederea asigurării corectitudinii acordării 

drepturilor şi facilităţilor persoanelor cu handicap; 

l.) ţine evidenţa biletelor de transport CFR ce se acordă persoanelor cu handicap şi 

asigură necesarul de bilete pentru acoperirea nevoilor persoanelor cu handicap; 

m.) menţine legătura cu alte instituţii implicate în acordarea drepturilor şi facilitaţilor 

persoanelor cu handicap; 

n.) verifică corectitudinea tuturor situaţiilor justificative de plată sosite din partea 

prestatorilor de servicii; 

o.) completează la zi baza de date din programul naţional de evidenţă a persoanelor cu 

handicap „ D– Smart” privind drepturile legale ale beneficiarilor; 

p.) întocmește și asigură implementarea în cadrul biroului a Procedurilor operaționale în 

conformitate cu Ordinul secretarului general al guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea 

Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

q.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea 

sistemului de Control intern managerial în cadrul biroului; 

r.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul biroului în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare; 

s.) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către directorul 

general. 

Art. 63. Biroul evidență și plată beneficii de asistenţă socială se subordonează 

directorului general adjunct (economic) şi colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

Art. 64. Serviciul financiar contabil îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: 

a.) organizează şi conduce contabilitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba, potrivit normelor financiar-contabile în vigoare, întocmind 

documentele justificative privind operaţiunile patrimoniale şi urmărind ţinerea corectă şi la zi a 

acestora; 

b.) ţine contabilitatea mijloacelor fixe pe categorii şi pe fiecare obiect de evidenţă, a 

valorilor materiale cantitativ şi valoric, a obiectelor de inventar, a mijloacelor băneşti, a clienţilor 

şi furnizorilor, a salariilor, a obligaţiilor şi a creanţelor, a veniturilor pe surse de venituri după 

natura lor; 

c.) planifică, coordonează, organizează şi controlează ţinerea evidenţei contabile 

bugetare; 

d.) exercită activitatea de control financiar preventiv; 

e.) întocmeşte lunar balanţa de verificare pentru urmărirea înregistrării corecte în 

contabilitate a operaţiunilor patrimoniale; 

f.) întocmeşte dări de seamă contabile trimestriale şi anuale, contul de execuţie al 

bugetului şi orice alte situaţii financiare cerute de Direcţia Judeţeană a Finanţelor Publice sau 

Trezorerie; 

g.) întocmeşte registrele contabile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

h.) ţine evidenţa plăţilor de casă şi a cheltuielilor efective pe structura clasificaţiei 

bugetare; 

i.) evaluează elementele patrimoniale pe baza inventarierii, cel puţin o dată pe an şi în alte 

situaţii prevăzute de lege; 

j.) asigură întocmirea execuţiei de casă şi a bilanţului contabil; 

i.) verifică condiţiilor de acceptare a documentelor de plată şi concordanţa între Ordinele 

de plată emise şi extrasele de cont eliberate de Trezorerie, bănci, ş.a.; 

k.) verifică condiţiilor de acceptare a documentelor de plată şi concordanţa între Ordinele 

de plată emise şi extrasele de cont eliberate de Trezorerie, bănci ş.a.; 

l.) răspunde în faţa organelor de control asupra modului de cheltuire a fondurilor 

financiare; 

m.) ţine evidenţa corectă şi la zi a operaţiunilor de încasări şi plăţi derulate prin conturile 

instituţiei şi urmăreşte încadrarea cheltuielilor pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare şi pe 

destinaţia sumelor; 



n.) organizează şi conduce distinct evidenţa încasărilor şi a plaţilor din surse 

extrabugetare şi urmăreşte efectuarea cheltuielilor conform destinaţiei din documentele legal 

încheiate;  

o.) execută anual sau ori de cate ori este nevoie inventarierea patrimoniului, scoaterea din 

funcţiune, casarea şi dezmembrarea ori valorificarea, după caz, a bunurilor pentru care s-a 

aprobat aceasta; 

p.) întocmeşte şi depune la Direcţia Generală Protecţia Copilului şi Direcţia Generală 

Protecţia Persoanelor cu Dizabilități, fişa de monitorizare pentru activitatea economico-

financiară a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

q.) ţine registrul de evidenţă a bunurilor din patrimoniul instituţiei, a bunurilor aparţinând 

domeniului public şi privat al judeţului date în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

r.) urmăreşte derularea activităţilor de casierie a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Alba; 

s.) întocmeşte fişele mijloacelor fixe, evidenţiază şi înregistrează în contabilitate 

imobilizările şi amortizării mijloacelor fixe din patrimoniul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

ș.) ţine evidenţa contractelor şi a încasărilor din concesiuni, închirieri, asocieri etc.; 

t.) ţine evidenţa documentelor cu regim special şi a altor valori; 

ț.) întocmeşte bugetul proiectelor, programelor şi activităţilor proprii;  

u.) asigură întocmirea la termen a documentelor de angajare bugetară şi de plată ale 

activităţilor contabile; 

v.) elaborează proiectele bugetelor anuale ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba, precum şi previziunile de buget pe termen mediu şi lung, pe care le 

supune avizării Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba şi aprobării Consiliului Judeţean Alba; 

x.) analizează propunerile de buget ale instituţiilor subordonate şi le centralizează în 

vederea cuprinderii lor în bugetul general; 

y.) organizează evidenţa angajamentelor legale şi a angajamentelor bugetare pentru 

fiecare subdiviziune a clasificaţiei bugetare; 

z.) organizează evidenţa creditelor bugetare aprobate pentru fiecare subdiviziune a 

clasificaţiei bugetare precum şi a modificărilor intervenite pe parcursul anului, ca urmare a 

rectificărilor de buget; 

aa.) organizează evidenţa angajamentelor bugetare şi compararea datelor angajamentelor 

bugetare aprobate şi a celor angajate pentru a putea determina creditele bugetare disponibile care 

pot fi angajate; 

bb.) angajează şi ordonanţează cheltuielile bugetare pe baza documentelor justificative; 

cc.) efectuează deschideri de credite (finanţări), atât pentru conturile proprii cât şi pentru 

conturile unităţilor subordonate şi verifică încadrarea acestora în planurile aprobate; 

dd.) înregistrarea, verificarea şi centralizarea conturilor de execuţie lunare ale fiecărei 

unităţi subordonate; 

ee.) întocmeşte referate de specialitate în vederea iniţierii proiectelor de hotărâri din 

domeniul propriu de activitate; 

ff.) urmăreşte respectarea şi punerea în aplicare a hotărârilor consiliului judeţean privind 

alocarea unor sume pe diferitele destinaţii; 

gg.) urmăreşte respectarea şi ţinerea evidenţei sumelor defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat pe destinaţii precise stabilite prin Legea bugetului de stat; 

hh.) întocmeşte solicitări suplimentare de sume defalcate, adresate Consiliului Judeţean 

Alba în situaţia în care aceste sume sunt insuficiente (salarii personal, indemnizaţii persoane cu 

handicap ş.a.m.d.); 

ii.) asigură întocmirea la termen a documentelor de angajare bugetară şi de plată ale 

activităţilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

jj.) asigură asistenţă de specialitate serviciilor şi componentelor funcţionale din structura 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

kk.) verifică încadrarea listelor de lucrări, de bunuri şi servicii din proiectul planului 

anual de achiziţii în prevederile bugetare; 

ll.) întocmeşte propunerile şi urmăreşte execuţia veniturilor şi cheltuielilor prevăzute în 

bugetul propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba pe surse de 



finanţare şi destinaţii şi informează periodic sau la solicitarea conducerii instituţiei despre modul 

de realizare; 

mm.) urmăreşte respectarea condiţiilor de legalitate şi regularitate şi/sau de încadrare în 

limitele stabilite şi destinaţia creditelor bugetare şi de angajament a proiectelor de operaţiuni; 

nn.) întocmeşte şi supune spre aprobare ordonatorului principal de credite repartizarea 

bugetului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba pe trimestre şi pe 

subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare; 

oo.) urmăreşte respectarea procedurilor privind parcurgerea celor 4 faze ale procesului 

execuţiei bugetare a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata; 

pp.) organizează inventarierea periodică, cu respectarea prevederilor legale incidente, a 

patrimoniului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi prezintă 

propuneri de completare, casare sau scoatere din funcţiune a unor mijloace fixe şi obiecte de 

inventar; 

qq.) coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de activitatea financiar-contabilă a 

serviciilor şi componenţelor funcţionale din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba care au organizata contabilitate proprie; 

rr.) se informează şi asigură verificarea stării de funcţionare şi a gradului de uzură al 

mijloacelor fixe şi al obiectelor de inventar din patrimoniul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba şi propune măsuri corespunzătoare;  

ss.) întocmeşte şi transmite periodic Direcţiei Generale Protecţia Copilului situaţia 

referitoare la cheltuiala/copil/luna în serviciile şi componentele funcţionale ale Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; iniţiază propuneri de măsuri de 

reducere a acestor cheltuieli; 

șș.) întocmește și asigură implementarea în cadrul serviciului a Procedurilor operaționale 

în conformitate cu Ordinul secretarului general al guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea 

Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

tt.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea 

sistemului de Control intern managerial în cadrul serviciului; 

țț.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul serviciului în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare; 

uu.) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către directorul 

general. 

Art. 65. Serviciul financiar - contabil se subordonează directorului general adjunct 

(economic) şi colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba.  

Art. 66. Serviciul achiziţii, patrimoniu, tehnic şi administrativ îndeplineşte 

următoarele atribuţii specifice: 

a.) asigură administrarea şi îmbunătăţirile în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea 

personalul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba și monitorizează 

starea tehnică a imobilelor și logisticii transferate prin contractele de comodat către furnizorii 

privați, sprijină furnizorii privați în realizarea operațiilor de întreținere a bunurilor date în 

comodat; 

b.) primeşte și centralizează referatele cu privire la necesarul de bunuri, servicii şi lucrări 

de la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

c.) preia şi distribuie către serviciile şi compartimentele funcţionale din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba bunurile achiziţionate în vederea 

utilizării la nivelul acestora; 

d.) ţine evidenţa ajutoarelor şi donaţiilor primite şi asigură, repartizarea lor pe unităţile 

din subordine, conform destinaţiei stabilite prin contractul de donaţie; 

e.) gestionează activitatea de selecţionare a documentelor aflate în arhiva Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, asigurând constituirea, păstrarea, 

selecţionarea şi conservarea fondului arhivistic a acesteia; 

f.) ţine evidenţa responsabililor pe obiective cu privire la gestionarea documentelor care 

urmează a fi arhivate; 

g.) asigură efectuarea activităţilor de prospectare de piaţă în cazul achiziţiilor directe de 

bunuri, servicii sau lucrări necesare pentru buna funcționare a serviciului; 



h.) participă la inventarierea patrimoniului conform legii contabilităţii şi a normelor de 

inventariere; 

i.) urmăreşte realizarea şi respectarea graficelor de execuţie a lucrărilor de reparaţii şi 

investiţii şi sesizează şeful ierarhic de nerespectarea termenelor contractate; 

j.)  participă la recepţia lucrărilor de investiţii, reparaţii curente şi capitale în momentul 

finalizării acestora; 

k.) asigură încheierea contractelor pentru energie electrică, energie termică, gaz metan, 

apă-canal, gunoi, prestări servicii, lucrări de reparaţii curente pentru sediul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

l.) face propuneri privind lucrările de reparaţii curente la imobile şi celelalte mijloace fixe 

din dotare, urmăreşte realizarea reparaţiilor şi participă la efectuarea recepţiilor; 

m.) ţine la zi gestiunea obiectelor de inventar, a furniturilor de birou etc; 

n.) întocmeşte comenzile, recepţia, darea în inventar şi în consum a bunurilor 

achiziţionate pentru folosinţa lor de către personalul de la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

o.) face propuneri pentru aprovizionarea tehnico-materială cu piese de schimb, 

consumabile şi rechizite de birou; 

p.) urmăreşte respectarea disciplinei muncii şi propune sancţiuni disciplinare şi 

recompense pentru angajaţii din serviciu; 

q.) analizează, când este cazul, necesitatea şi oportunitatea propunerilor venite din partea 

componentelor funcţionale ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba cu privire la achiziţia publică de servicii şi lucrări; 

r.) formulează şi fundamentează propunerile pentru executarea unor investiţii şi reparaţii 

la imobilele, instalaţiile aferente şi celelalte mijloace fixe aflate în patrimoniul şi/sau 

administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

s.) colaborează la întocmirea documentaţiei (caietul de sarcini-specificaţiile tehnice) 

pentru achiziţia publică de lucrări sau de servicii pentru construcţii, reabilitare, reamenajare, 

instalaţii s.a; 

ș.) colaborează la urmărirea executării lucrărilor şi îndeplinirea serviciilor specifice 

contractate; 

t.) participa in cadrul recepţiilor la terminarea lucrărilor şi la expirarea perioadei de 

garanţie; 

ț.) verifică îndeplinirea calităţii lucrărilor executate, în perioada de garanţie; 

u.) răspunde de întocmirea documentaţiilor necesare pentru cartea tehnică a tuturor 

construcţiilor aflate în patrimoniul şi/sau administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba; 

v.) pune la dispoziţia comisiilor de evaluare a ofertelor pentru achiziţia publică de servicii 

şi lucrări, analizele tehnice necesare stabilirii ofertei câştigătoare; 

x.) asigură obţinerea avizelor şi autorizaţiilor tehnice necesare pentru achiziţiile de 

servicii şi lucrări şi pentru executarea contractelor subsecvente; 

y.) colaborează la întocmirea şi fundamentarea listelor de lucrări de investiţii în proiectul 

de buget şi a programului anual de achiziţii publice, studii, dotări şi proiecte; 

z.) planifică lucrările de investiţii aprobate pentru finanţare în bugetul anual; 

aa.) asigură urmărirea execuţiei lucrărilor de investiţii, conform legislaţiei în vigoare, 

precum și obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de construcţie pentru lucrările de investiţii; 

bb.) verifică şi recepţionează lucrările şi serviciile contractate din domeniul de activitate; 

cc.) verifică situaţiile de lucrări, confirmând veridicitatea acestora; 

cc.) efectuează recepţia la terminarea lucrărilor şi recepţia finală, după expirarea 

perioadei de garanţie; 

dd.) comunică recepţiile Serviciului financiar - contabil în vederea luării în evidenţa 

contabilă şi urmăreşte şi asigură decontările lucrărilor şi serviciilor executate, conform 

contractelor în derulare; 

ee.) colaborează cu compartimentele de specialitate în elaborarea de programe şi strategii 

de dezvoltare pe termen mediu şi lung; 

ff.) promovează şi derulează proiecte finanţate din diferite fonduri nerambursabile, 

asigurând documentaţiile tehnice şi procedurile pentru derularea unor lucrări de investiţii în 

parteneriate, asocieri; 



gg.) urmăreşte înregistrarea în contabilitate şi în patrimoniu a obiectivelor de investiţii 

finalizate; 

hh.) iniţiază şi promovează procedurile privind aplicarea legislaţiei în domeniul 

conservării bunurilor imobile; 

ii.) coordonează şi monitorizează inventarierea anuală a patrimoniului; 

jj.) ţine evidenţa bunurilor imobile (clădiri, terenuri, alte bunuri) aflate în administrarea 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

kk.) constituie baza de date operaţională a evidenţei patrimoniului; 

ll.) elaborează documentaţiile administrative in vederea acceptării ofertelor de donaţie de 

bunuri imobile ce intră în patrimoniu; 

mm.)  asigură respectarea prevederilor legale privind publicarea de date și protecția 

datelor personale; 

nn.) asigură și actualizează baza de date DSMART şi efectuează verificări ale datelor în 

mod periodic; 

oo.) asigură întreţinerea reţelei de calculatoare aflată în sediul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

pp.) elaborează împreună cu serviciile din cadrul instituției a programelor strategice pe 

termen scurt și mediu în domeniul logistic; 

qq.) asigură întocmirea și transmiterea lunară către primării a listelor cu situaţia 

beneficiarilor cu legitimaţii de transport local valabile; 

rr.) asigură întocmirea şi transmiterea lunară către Casa de Asigurări de Sănătate Alba a 

listelor conţinând beneficiarii care au calitatea de persoane cu handicap; 

ss.) asigură realizarea service-ul de urgenţă pentru calculatoarele şi perifericele aflate în 

sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

șș.) asigură servicii de setări parametri de funcțioanre rețea, de întreținere preventivă, de 

desprăfuire și aspirare interioară a echipamentelor IT; 

tt.) acordă asistență, îndrumare tehnică și instruirea personalului în ceea ce privește 

utilizarea rețelei, a calculatoarelor și imprimantelor, a aplicațiilor software; 

țț.) asigură menținerea resurselor tehnologice a informației hard în stare optimă de 

funcționare; 

uu.) îmbunătățește securitatea în cadrul sistemului informatic și evită riscul de pierdere 

de informații vitale pentru sistem; 

vv.) propune achiziționarea de programe informatice și materiale consumabile pentru 

sistemele informatice; 

xx.) asigură securizarea şi protejarea datelor prin parolarea tuturor calculatoarelor din 

reţeaua de calculatoare astfel încât să se evite accesul necontrolat la date; 

zz.) supraveghează echipamentele de calcul din dotarea Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba astfel să nu se execute intervenţii neautorizate la aceste 

echipamente; 

aaa.) face propuneri privind necesarul de tehnică de calcul, programe soft care trebuie 

achiziţionate şi consumabile pentru a se achiziţiona, evitându-se astfel situaţiile de criză; 

bbb.) asigură instruirea utilizatorilor de calculatoare în ce priveşte utilizarea acestora 

astfel încât să se evite distrugerea calculatoarelor sau a programelor cu care lucrează; 

ccc.) exploatează aplicaţiile informatice prin depanarea și instalarea software-urilor 

pentru toate tipurile de aplicații agreate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba; 

ddd.) desfăşoară operaţiuni pentru menţinerea echipamentelor şi a programelor de 

aplicaţii la parametrii de funcţionare; 

eee.) asigură instalarea şi configurarea componentelor hard la nivelul echipamentelor de 

calcul; 

fff.) asigură securitatea datelor, salvări periodice prin creearea de C.D - uri în acest scop; 

ggg.) asigură completarea și actualizarea lunară a Registrului electronic central privind 

persoanele cu handicap - Macheta de date; 

hhh.) asigură transmiterea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi a 

Machetei de date în format electronic, până la data de 10 ale lunii următoare perioadei raportate; 

iii.) întocmește și asigură implementarea în cadrul serviciului a Procedurilor operaționale 

în conformitate cu Ordinul secretarului general al guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea 



Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

jjj.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea 

sistemului de Control intern managerial în cadrul serviciului; 

kkk.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul serviciului în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare; 

lll.) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către directorul 

general. 

Art. 67. Serviciul achiziţii, patrimoniu, tehnic şi administrativ se subordonează 

directorului general adjunct (economic) şi colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

Art. 68. Compartimentul achiziţii și contractare servicii sociale face parte din 

structura Serviciul achiziţii, patrimoniu, tehnic şi administrativ și îndeplineşte următoarele 

atribuţii specifice: 

a.) asigură organizarea şi desfăşurarea achiziţiilor publice de bunuri, lucrări şi servicii ale 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

b.) elaborează, în ultimul trimestru al anului în curs, strategia anuală de achiziții publice 

pentru anul următor aceasta cuprinzând totalitatea proceselor de achiziție publică planificate a fi 

lansate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba pe parcursul 

unui an bugetar. Strategia anuală de achiziții publice este supusă aprobării Directorului General 

al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

c.) elaborează programul anual al achiziţiilor publice al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba pe baza propunerilor întocmite de către compartimentele 

instituţiei, în funcţie de gradul de prioritate şi îl supune aprobării Directorului General al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

d.) realizează derularea procedurilor de achiziţie publică la nivelul componentelor 

funcţionale ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

e.) se preocupă de estimarea valorii contractelor de achiziţie în vederea fundamentării 

bugetului de venituri şi cheltuielile pentru fiecare an bugetar; 

f.) estimează valoarea fiecărui contract de achiziţie publică şi propune procedura de 

achiziţie aplicabilă; 

g.) asigură publicitatea achiziţiilor publice transmiţând spre publicare în SEAP anunţurile 

de intenţie şi de participare privind achiziţiile publice în care Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba este autoritate contractantă; 

h.) întocmeşte documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei în cadrul 

procedurilor de achiziţie publică desfăşurate la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba; 

i.) asigură organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică; 

j.) întocmeşte dosarul achiziţiei publice pentru fiecare contract atribuit; 

k.) ţine evidenţă contractelor de achiziţie publică la nivelul întregii instituţii; 

l.) asigură comunicarea cu furnizorii de produse, servicii, lucrări pe parcursul derulării 

contractelor de achiziţie publică; 

m.) elaborează împreună cu personalul de specialitate din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba documentaţia de atribuire pentru achiziţia publică 

de bunuri, servicii şi lucrări; 

n.) întocmeşte referatele pentru constituirea comisiilor de licitaţii achiziţii publice; 

o.) rezolvă contestaţiile, restituie garanţiile de participare, informează ofertanţii despre 

rezultatul procedurii pe baza raportului procedurii întocmit de către comisia de evaluare a 

ofertelor; 

p.) întocmeşte, după caz,  contractele de achiziţii publică şi ţine evidenţa contractelor de 

achiziţii publice; 

q.) asigură colaborarea cu Agenția Naţională pentru Achiziţii Publice, Consiliul Naţional 

de Soluţionare a Contestaţiilor, Ministerul Finanţelor Publice, în conformitate cu actele 

normative în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi servicii; 

r.) constituie şi păstrează dosarului achiziţiei publice; 



s.) întocmește și asigură implementarea în cadrul compartimentului a Procedurilor 

operaționale în conformitate cu Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului 

intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare; 

ș.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea 

sistemului de Control intern managerial în cadrul compartimentului; 

t.) asigură arhivarea documentelor create la nivelul compartimentului în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare; 

ț.) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către directorul 

general. 

Art. 69. Compartimentul achiziţii și contractare servicii socile se subordonează 

Serviciului achiziţii, patrimoniu, tehnic şi administrativ şi colaborează cu serviciile funcţionale 

din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

Art. 70. Serviciul întreținere și deservire îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: 

a.) asigură administrarea şi îmbunătăţirile în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea 

personalul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba și monitorizează 

starea tehnică a imobilelor și logisticii transferate prin contractele de comodat către furnizorii 

privați, sprijină furnizorii privați în realizarea operațiilor de întreținere a bunurilor date în 

comodat; 

b.) asigură întreţinerea, gospodărirea, igienizarea şi reparaţiile/îmbunătăţirile în spaţiile în 

care îşi desfăşoară activitatea personalul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba; 

c.) răspunde de buna întreţinere şi exploatare a parcului de maşini din dotare; 

d.) eliberează, ţine evidenţa foilor de parcurs şi întocmeşte foile de activitate zilnică ale 

autovehiculelor, precum si pontajul conducatorilor auto lunar pentru autovehiculele din parcul 

auto central; 

e.) colaborează cu şefii celorlalte servicii de asistenţă socială şi protecţia copilului pentru 

stabilirea traseelor zilnice ale mijloacelor auto din dotare; 

f.) verifică încadrarea în cota lunară de carburant a intregului parc auto al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

g.) coordonează şi monitorizează activitatea administrativ-gospodărească din structurile 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

h.) asigură buna executare a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente; 

i.) asigură întreţinerea instalaţiilor şi dotărilor clădirilor şi bunurilor aparţinând Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

j.) urmăreşte realizarea şi respectarea graficelor de execuţie a lucrărilor de reparaţii şi 

sesizează şeful ierarhic de nerespectarea termenelor contractate; 

k.) participă la recepţia lucrărilor de reparaţii curente şi capitale în momentul finalizării 

acestora; 

l.) face propuneri privind lucrările de reparaţii curente la imobile şi celelalte mijloace fixe 

din dotare, urmăreşte realizarea reparaţiilor şi participă la efectuarea recepţiilor; 

m.) organizează şi asigură accesul persoanelor în sediu, asigură paza bunurilor din 

administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

n.) urmăreşte respectarea disciplinei muncii şi propune sancţiuni disciplinare şi 

recompense pentru angajaţii din serviciu; 

o.) asigură prin personal tehnic autorizat de ISCIR, denumit în continuare RSVTI, 

întreţinerea şi repararea echipamentelor din domeniul ISCIR deţinute de Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba precum şi de exploatarea corectă şi legală a 

acestora, în conformitate cu dispoziţiile prescripţiilor tehnice, colecţia ISCIR; 

p.) RSVTI răspunde de luarea măsurilor pentru aplicarea prescripţiilor tehnice privind 

siguranţa în funcţionare a instalaţiilor sub presiune şi de ridicat; 

q.) prezintă echipamentele/instalaţiile, precum şi documentaţia tehnică prevăzută de 

Prescripţiile tehnice – Colecţia ISCIR, la verificările tehnice care se efectuează de ISCIR–

INSPECT în vederea autorizării funcţionării echipamentelor/instalaţiilor sau ori de câte ori se 

solicită de către ISCIR; 

r.) ţine evidenţa instalaţiilor sub presiune şi de ridicat şi urmăreşte efectuarea la termen a 

verificării tehnice oficiale fără de care instalaţiile respective nu pot funcţiona; 

s.) urmăreşte pregătirea echipamentelor/instalaţiilor şi a sarcinilor de încercare necesare 

pentru verificările tehnice oficiale şi participă la efectuarea lor; 



ș.) supraveghează ca echipamentele/instalaţiile să fie folosite în conformitate cu 

prevederile prescripţiilor tehnice, instrucţiunilor de exploatare elaborate de producător şi a 

normelor de protecţia muncii; 

t.) urmăreşte realizarea în termen a dispoziţiilor date prin procesele-verbale de verificare 

tehnică, examinează în mod regulat, registrul de evidenţă a funcţionării şi să ia măsuri pentru 

remedierea imediată a defectelor semnalate; 

ț.) asigură realizarea lucrărilor de revizii şi activităţile de reparaţii şi întreţinere, la 

termenele scadente, a instalaţiilor sub presiune şi de ridicat (RSVRTI- ISCIR); 

u.) transmite, în termen legal, planul anual de verificări tehnice periodice pentru anul 

următor la ISCIR–INSPECT IT de care aparţine Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba; 

v.) face propuneri pentru aprovizionarea tehnico-materială cu piese de schimb, 

consumabile şi rechizite de birou; 

x.) colaborează la urmărirea executării lucrărilor şi îndeplinirea serviciilor specifice 

contractate; 

y.) organizează recepţiile la terminarea lucrărilor şi la expirarea perioadei de garanţie. 

îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către directorul general; 

z.) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către directorul 

general; 

aa.) întocmește și asigură implementarea în cadrul serviciului a Procedurilor operaționale 

în conformitate cu Ordinul secretarului general al guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea 

Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

bb.) întocmește Registrul de riscuri și documentele aferente cu privire la implementarea 

sistemului de Control intern managerial în cadrul serviciului; 

cc.)  asigură arhivarea documentelor create la nivelul serviciului în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare; 

dd.) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către directorul 

general. 

Art. 71. Serviciul întreținere și deservire se subordonează directorului general adjunct 

(economic) și colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

Capitolul VI   

Statutul personalului 

 

 Art. 72. Personalul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

este reprezentat de funcţionari publici, numiţi în funcţii publice, conform Legii nr. 188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare şi personal 

contractual angajat pe bază de contract individual de muncă, în conformitate cu prevederile 

Codului Muncii . 

Art. 73. Numirea, eliberarea din funcţie şi sancţionarea disciplinară a directorului general 

al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba se face prin hotărâre a 

Consiliului Judeţean Alba, la propunerea preşedintelui, iar stabilirea drepturilor salariale sunt 

reglementate de prevederile legale privind salarizarea funcţionarilor publici. 

Art. 74. Numirea, eliberarea din funcţie, sancţionarea disciplinară şi stabilirea drepturilor 

salariale ale directorilor generali adjuncţi ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba se face conform legislaţiei ce reglementează categoria funcţionarilor publici. 

Art. 75. (1) Numirea în funcţii publice, angajarea pe bază de contract individual de 

muncă, eliberarea şi sancţionarea disciplinară a personalului sunt de competenţa directorului 

general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, în conformitate cu 

prevederile legale. 

      (2) Evaluarea performanţelor profesionale individuale şi promovarea 

funcţionarilor publici/personalului contractual se face pe bază de examen sau concurs, în limita 

fondurilor bugetare. 

Art. 76. Drepturile de natură salarială ale personalului Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba se stabilesc conform dispoziţiilor legale privind funcţionarii 

publici şi personalul contractual din unităţile bugetare. 



Art. 77. În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba are dreptul, pe lângă salariul de bază şi la sporuri specifice, 

conform legii. 

Art. 78. Celelalte drepturi şi obligaţii ale funcţionarilor publici şi personalului 

contractual, încadraţi la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba se 

asigură, în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în Statutul funcţionarilor publici şi a legislaţiei 

muncii în vigoare. 

Art. 79. Asistenţii maternali profesionişti/asistenți personali profesioniști sunt încadraţi 

pe bază de contract individual de muncă pe perioadă determinată, pe perioada de valabilitate a 

atestatului şi sunt salarizaţi conform legislaţiei privind salarizarea unitarã a personalului platit 

din fonduri publice. 

Art. 80. (1) Personalului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba îi sunt interzise încălcarea confidenţialităţii informaţiilor deţinute în exercitarea atribuţiilor 

de serviciu, a secretului de serviciu, precum şi pretinderea sau primirea de foloase necuvenite. 

Încălcarea acestor interdicţii va fi sancţionată conform legislaţiei care reglementează activitatea 

funcţionarilor publici şi a personalului contractual. 

    (2) Personalul are obligaţia de a respecta prevederile prezentului regulament, 

cele ale regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor specializate, cerinţele fişelor 

de post, etica şi deontologia profesională.  

    (3) Personalul are obligaţia de a îndeplini şi alte atribuţii din domeniul de 

activitate al structurii din care face parte, care decurg din actele normative în vigoare, precum şi 

sarcinile de serviciu dispuse legal de conducerea instituţiei, menite să concure la realizarea 

integrală a atribuţiilor acesteia ori la îmbunătăţirea activităţii sale. 

Art. 81. În realizarea atribuţiilor de serviciu, personalul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba are obligaţia să soluţioneze cu maximă operativitate şi 

competenţă profesională întreaga problematică ce derivă din acestea, stabilită în detaliu în fişa 

fiecărui post. 

 

Capitolul VII   

Unităţi/instituţii de asistenţă socială aflate în structura/subordinea  

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

 

Art. 82. (1) Organizarea şi structura Direcţiei generale se regăseşte în organigrama 

aprobată de către Consiliul Judeţean Alba care cuprinde şi schema sistemului relaţional dintre 

servicii/ birouri/ compartimente sau unităţi de asistenţă socială şi/ sau între acestea şi conducere, 

respectiv Consiliul Judeţean Alba. 

    (2) Fiecare unitate de asistenţă socială prevăzută în organigramă funcţionează 

fără personalitate juridică în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba și are un Regulament propriu de organizare şi funcţionare aprobat prin hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba, potrivit anexelor 2-35 ale prezentului Regulament. 

    (3) Directorii/şefii de centre se subordonează în mod direct conducerii Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi răspund pentru modul în care 

organizează şi conduc unitatea/instituţia. 

    (4) Prevederile prezentului regulament sunt opozabile tuturor structurilor 

instituţiei. 

Capitolul VIII   

Dispoziţii finale 

 

Art. 83. Prezentul regulament de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba intră în vigoare de la data aprobării lui de către 

Consiliul Judeţean Alba. 

Art. 84. (1) În vederea monitorizării, coordonării şi îndrumării metodologice a 

implementării şi dezvoltării sistemului de control intern/managerial, prin dispoziţie a directorului 

general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.se constituie în 

conformitate cu prevederile Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru 

aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, cu modificările si 

completările ulterioare, Comisia de monitorizare, cu atribuții în acest sens. 

      (2) Comisia prevăzută la alin. 1 are în principal următoarele atribuţii: 



 elaborează și actualizează anual, până în data de 31 ianuarie a fiecărui an, Programul 

de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial;  

 coordonează procesul de actualizare a obiectivelor şi a activităţilor la care se ataşează 

indicatori de performanţă sau de rezultat pentru evaluarea acestora; 

 analizează şi prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor 

generale ale funcţionării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, prin 

stabilirea limitelor de toleranţă la risc, anual, aprobate de către directorul general al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, care sunt obligatorii şi se transmit 

tuturor compartimentelor pentru aplicare; 

 analizează şi avizează procedurile formalizate şi le transmit spre aprobare directorului 

general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

 analizează, în vederea aprobării, informarea privind monitorizarea performanţelor la 

nivelul aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba, elaborată de secretariatul ethnic al Comisiei de monitorizare, pe baza raportărilor anuale 

privind monitorizarea performanţelor anuale, de la nivelul compartimentelor; 

 analizează, în vederea aprobării, informarea privind desfăşurarea procesului de 

gestionare a riscurilor, elaborată de echipa de gestionare a riscurilor, pe baza raportărilor anuale, 

de la nivelul compartimentelor; 

 verifică și asigură concordanța cu prevederile legale în vigoare a procedurilor 

formalizate, pe activităţi, cuprinzând obiectivele, acţiunile, responsabilităţile, termenele şi alte 

componente  ale măsurilor respective, acţiunile de perfecţionare profesională atât pentru 

persoanele cu funcţii de conducere, cât şi pentru cele cu funcţii de execuţie; 

  îşi însuşeşte chestionarele de control  intern pentru fiecare standard; 

 îndrumă compartimentele din aparatul de specialitate al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi instituţiile subordonate în elaborarea programelor 

şi actualizarea acestora şi/sau în alte activităţi legate de controlul intern managerial; 

 monitorizează trimestrial şi evaluează anual realizarea obiectivelor și atribuțiilor ce 

revin Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

 prezintă directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba ori de câte ori consideră necesar, dar cel puţin o dată pe trimestru, informări 

referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control 

intern/managerial, în raport cu programul adoptat la acţiunile de monitorizare, coordonare şi 

îndrumare metodologică întreprinse, precum şi la alte probleme apărute în legătură cu acest 

domeniu; 

 asigură armonizarea procedurilor utilizate în sistemul de control intern/managerial, la 

nivelul compartimentelor din aparatul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba. 

 Art. 85. (1) Raportat la prevederile art. 9 lit. a și ale art. 11 lit. b pnct. 1 din prezentul 

regulament, strategia de dezvoltare a serviciilor sociale conţine cel puţin următoarele informaţii: 

obiectivul general şi obiectivele specifice, planul de implementare a strategiei, responsabilităţi şi 

termene de realizare, sursele de finanţare şi bugetul estimat. 

        (2) Elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale se fundamentează în 

principal pe informaţii colectate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 11 lit. b pnct. 4,  pnct.8 și pnct. 9 din prezentul 

regulament 

        (3) Documentul de fundamentare conţine cel puţin următoarele informaţii: 

       a.) caracteristici teritoriale ale unităţii administrativ-teritoriale; 

       b.) nivelul de dezvoltare socioeconomică şi culturală a zonei; 

       c.) structura populaţiei, luându-se în calcul categoriile de vârstă, sex, 

ocupaţie etc.; 

       d.) tipurile de situaţii de dificultate, vulnerabilitate, dependenţă sau risc 

social, numărul potenţialilor beneficiari; 

       e.) tipurile de servicii sociale care ar putea răspunde nevoilor beneficiarilor 

identificaţi şi argumentaţia alegerii acestora. 

     Art. 86. (1) Raportat la prevederile art. 9 lit. a și ale art. 11 lit. b pnct. 2 din prezentul 

regulament, planul anual de acţiune se elaborează înainte de fundamentarea proiectului de 

buget pentru anul următor, în conformitate cu strategia de dezvoltare a serviciilor sociale 

judeţene şi cuprinde date detaliate privind numărul estimat şi categoriile de beneficiari, serviciile 



sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare şi 

programul de subvenţionare a serviciilor din fonduri publice, derulate cu respectarea legislaţiei în 

domeniul ajutorului de stat, bugetul estimat şi sursele de finanţare. 

        (2) Planul anual de acţiune cuprinde, pe lângă elementele prevăzute la alin. 1, 

planificarea activităţilor de informare a publicului, programul de formare şi îndrumare 

metodologică în vederea creşterii performanţei personalului din structurile proprii care 

administrează şi acordă servicii sociale. 

        (3) Elaborarea planului anual de acţiune se fundamentează prin realizarea unei 

analize privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente şi cele propuse 

spre a fi înfiinţate, resursele materiale, financiare şi umane disponibile pentru asigurarea 

furnizării serviciilor respective, cu respectarea planului de implementare a strategiei judeţene de 

dezvoltare a serviciilor sociale prevăzut la art. 85 din prezentul regulament, în funcţie de 

resursele disponibile şi cu respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu. 

        (4) La elaborarea proiectului de buget anual aferent serviciilor sociale acordate la 

nivelul județului Alba vor fi avute în vedere costurile de funcţionare a serviciilor sociale aflate în 

administrare, inclusiv ale celor ce urmează a fi înfiinţate, costurile serviciilor sociale contractate, 

ale celor cuprinse în lista serviciilor sociale ce urmează a fi contractate şi sumele acordate cu 

titlu de subvenţie, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat, estimate în baza 

standardelor de cost în vigoare. 

        (5) Anterior aprobării prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba a planului anual 

de acţiune, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba îl transmite spre 

consultare Comisiei judeţene de incluziune socială. 

        (6) În situaţia în care planul anual de acţiune prevede şi înfiinţarea de servicii 

sociale de interes intercomunitar, prin participarea şi a altor autorităţi ale administraţiei publice 

locale, planul anual de acţiune se transmite spre consultare şi acestor autorităţi. 

Art. 87. Directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba urmăreşte actualizarea şi completarea permanentă a atribuţiilor structurilor şi 

unităţilor de asistenţă socială din cadrul instituţiei, în funcţie de eventualele modificări 

organizatorice şi legislative, având competenţa de a propune modificări şi completări  

prezentului Regulament, care vor fi avizate de Colegiul Director în vederea aprobării de către 

Consiliul Judeţean Alba.        

Art. 88. Prezentul regulament de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba se completează de drept cu prevederile legale în 

vigoare sau ulterioare, urmând a fi aprobată modificarea/completarea de către Consiliul Judeţean 

Alba prin hotărâre.   

                           AVIZAT, 

                          PREŞEDINTE,                            SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

             Ion DUMITREL                     Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii 

și al Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba 

 

  

 

 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 345 din 23 noiembrie 2017 au fost aprobate 

Organigrama și Statul de funcții ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba, iar prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 164 din 24 mai 2017 a fost aprobat 

Regulamentul de organizare și funcționare al direcției. 

Potrivit prevederilor art. 6 din H.G. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 

organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială și a structurii orientative de 

personal, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri, consiliile 

judeţene au obligaţia adoptării hotărârilor consiliului consiliului judeţean, pentru conformare cu 

prevederile art. 41 şi art. 113-116 din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi pentru adoptarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice 

de asistenţă socială în baza regulamentelor-cadru prevăzute de acesată hotărâre. 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba prin Referatul nr. 4653 

din 16 aprilie 2018 înregistrat la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 7435 din 16 aprilie 

2018, solicită modificarea organigramei, a statului de funcţii și a regulamentului de organizare și 

funcționare al direcției, în sensul modificării modului de organizare a unor compartimente și 

servicii din cadrul direcției, în vederea realizării unei structuri care să asigure creșterea 

transparenței, utilizarea eficientă a fondurilor publice precum, îmbunătățirea calității serviciilor 

și asigurarea coordonării specializate pe tipuri de activități, în conformitate cu prevederile H.G. 

nr. 797/2017 și H.G. nr. 867/2015.  

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliul judeţean aprobă modificarea 

organigramei, statului de funcţii și a regulamentului de organizare și funcționare ale instituțiilor 

publice de interes județean, motiv pentru care, în conformitate cu prevederile Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, am iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat 

cu nr. 117 din 16 aprilie 2018. 

 

 

 

 PREŞEDINTE,  

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

Biroul resurse umane  

Nr. 7437/ 16.04.2018 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre  privind  aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii 

și al Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba 

 

 

Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba au fost aprobate succesiv prin 

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 63/28 aprilie 2016, 164/ 24 mai 2017 și respectiv 345/ 

23 noiembrie 2017  

Prin referatul directorului general al direcției nr. 4653 din 16 aprilie 2018, aprobat  de 

Colegiului director al Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, se 

propune aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și al Regulamentului de 

organizare și funcționare. 

Potrivit art. 107 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile și instituțiile publice au 

obligația, la modificarea structurii instituției, de a solicita Agenției Naționale a Funcționarilor 

Publici avizul privind stabilirea funcțiilor publice. 

Ținând cont de art 4 alin. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017  pentru aprobarea 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială și a 

structurii orientative de personal, pentru aprobarea modificării structurii etse neceasr avizul 

consultativ al Ministerul Muncii și Justiției Sociale.  

În aceste condiții în conformitate cu prevederile art. 91 alin 2 lit. c) din Legea nr. 

215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare, 

după obținerea avizelor menționate mai sus, proiectul de hotărâre va fi supus spre aprobare 

consiliului județean. 

 

 

 

 

    ŞEF BIROU, 

                                   Horaţiu Suciu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Niculina Hațegan  
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