ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Statului de funcţii al
Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna iunie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de
funcţii al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba;
- raportul de specialitate nr. 10712 din 30 mai 2018 al Biroului resurse umane din
aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba;
- solicitarea nr. 3249 din 24 mai 2018 a Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a
Persoanelor Alba, înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 10360 din 24 mai
2018;
Ţinând cont de avizul nr. _____ al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi
Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, înregistrat la
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. _____.
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;
- Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
- art. 9 alin. 3 din O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificarile si completarile
ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Publice Comunitare de
Evidenţă a Persoanelor Alba, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 62/28 martie 2018 își
încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane
din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba și directorul executiv al Direcţiei Publice
Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art. 4 Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcţiei Publice
Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba, Direcţiei juridică şi relații publice şi Biroului
resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
AVIZAT
PREŞEDINTE,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU
Înregistrat cu nr. 165
Alba Iulia, 30 mai 2018

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 165/30 mai 2018
STAT DE FUNCȚII
al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba

Nr.crt.
1.

Denumirea funcţiei

Clasa

Gradul
profesional

Director executiv

7.
8-10.
11.

Biroul Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă
Şef birou
1. Compartiment Regim Evidenţa Persoanelor
Consilier juridic
I
Asistent
2. Ghişeu Unic
Inspector
I
Superior
3. Compartiment Informatică
Consilier
I
Superior
4. Compartiment Îndrumare şi Control
Inspector
I
Superior
5. Compartiment Stare Civilă
Consilier
I
Superior
Inspector
I
Superior
Inspector
I
Asistent

12
13.
14.

Compartiment Juridic, Achiziţii şi Relaţii Publice
Consilier juridic
I
Superior
Consilier
I
Debutant
Inspector
I
Asistent

2.
3.
4.
5.
6.

15.

Consilier

Compartiment Resurse Umane
I
Superior

16.
17.

Consilier
Inspector

Compartiment Financiar Contabil
I
Principal
I
Principal

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24-25.

Biroul Admnistrativ şi Asigurare Tehnico Materială
Şef birou
1. Compartiment Gestiune şi Asigurare Tehnico Materială
Consilier gradul IA
Arhivar treapta IA
Curier
2. Compartiment Administrare Întreţinere
Muncitor calificat treapta I
Îngrijitor
Şofer treapta I
TOTAL
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Numărul
de posturi
1

1
1
1
1
1
1
3
1

1
1
1

1

1
1

1
1
1
1
1
1
2
25

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

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

Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor este instituţie publică, de interes
judeţean, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Alba.
Activitatea instituţiei se desfăşoară atât în interesul statului, cât şi al persoanelor, exclusiv
pe baza şi în aplicarea legislaţiei ce reglementează domeniul de activitate al acesteia.
Prin anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 62/28 martie 2018 a fost
aprobat statul de funcții al Direcţiei Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba.
Prin adresa nr. 3249/24 mai 2018, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu
nr. 10360 din 24 mai 2018, Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba a
solicitat modificarea statului de funcții.
Solicitarea Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba de modificare a
statului de funcții, constă în transformarea funcţiei publice vacante de consilier juridic, clasa I,
gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Juridic, Achiziţii şi Relaţii publice în
consilier, clasa I, gradul profesional debutant.
Potrivit prevederilor art. 9 alin. 3 din O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi
completările ulterioare, structura organizatorică, statul de funcţii şi regulamentul de organizare
şi funcţionare ale serviciilor publice comunitare judeţene, se stabilesc prin hotărâre a consiliului
judeţean.
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 2 lit. c din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, am iniţiat, potrivit
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, proiectul de hotărâre,
înregistrat cu nr. 165/30 mai 2018.
PREŞEDINTE
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Biroul resurse umane
Nr. 10.712/30.05.2018

Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al
Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba
Prin adresa nr. 3249/24 mai 2018 Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor
Alba solicită modificarea statului de funcţii aprobat prin anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului
Judeţean Alba nr. 62/28 martie 2018.
Modificarea statului de funcții constă în transformarea funcţiei publice vacante de
consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Juridic,
Achiziţii şi Relaţii publice în consilier, clasa I, gradul profesional debutant.
Conform art. 107 alin. 2 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile şi instituţiile publice au
obligaţia de a înştiinţa, în termen de 10 zile lucrătoare, Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici, în situaţia transformării unei funcţii publice vacante într-o funcţie publică cu o altă
denumire sau într-o funcţie publică de nivel inferior ori superior, cu încadrarea în numărul
maxim de posturi aprobat pentru autoritatea sau instituţia publică şi în fondurile bugetare
anuale alocate.
Potrivit prevederilor art. 9 alin. 3 din O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificarile si
completarile ulterioare, “structura organizatorica, statul de functii, numărul de personal şi
regulamentul de organizare şi functionare ale serviciilor publice comunitare locale, judetene,
respectiv al municipiului Bucureşti, se stabilesc prin hotărâre a consiliilor locale, judetene,
respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi a consiliilor locale ale sectoarelor
municipiului Bucureşti, cu avizul Direcţiei”.
Astfel, pentru aprobarea modificării statului de funcţii al direcţiei este necesar avizul
Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti.
Conform art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit.c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul județean are
“atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean,
ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor
autonome de interes judeţean” şi “aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a
consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare
ale aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean
şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean”.
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul
raport de specialitate, propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea modificării
Statului de funcţii al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba, înregistrat cu
nr. 165/30 mai 2018.
ŞEF BIROU,
Horaţiu Zaharia Suciu
Întocmit,
Ioana Silvia Matei

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PRESEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Statului de funcții
al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba
Consiliul Judeţean Alba, convocat în ședința ordinară din luna iunie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de
funcții al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba;
- raportul de specialitate nr. 12076 din 18 iunie 2018 al Biroului resurse umane din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
- solicitarea nr. 1332 din 15 iunie 2018 a Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba,
înregistrată sub nr. 12004 din 15 iunie 2018 la registratura Consiliului Județean Alba.
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. a şi art. 91 alin. 2 lit. c din Legea nr.215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 6 alin. 1 din O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea
activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările si completările ulterioare;
- art. 31 alin. 2 şi art. 31 alin. 4 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 41 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de
promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și
completările ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin.1 lit. c din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcții al Centrului de Cultură „Augustin
Bena” Alba, urmând să aibă structura prevăzută în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Anexa nr. 5 a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 76 din 28 martie 2018, cu
modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a
prezentei hotărâri.
Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a Managerului Centrului de
Cultură „Augustin Bena” Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba,
Administratorului public al judeţului Alba, Direcţiei juridică şi relații publice, Biroului resurse
umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Nr. 177
Alba Iulia, 18 iunie 2018

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 177/18 iunie 2018

STAT DE FUNCŢII
AL CENTRULUI DE CULTURĂ „AUGUSTIN BENA” ALBA

Nr.
crt.
1

Denumirea funcţiei

Nivelul
studiilor
S

Număr
posturi
1

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

SERVICIUL FANFARA „AUGUSTIN BENA” A JUDEŢULUI ALBA
51
Şef serviciu gradul I
S
52-56 Instrumentist treapta I (5 cu ½ normă)
M
57
Instrumentist treapta III (1 cu ½ normă)
M
58-61 Artist instrumentist gradul IA (4cu ½ normă)
S
62
Artist instrumentist gradul IA (1cu ½ normă) - trompetă
S
63
Artist instrumentist gradul I (1 cu ½ normă)
S
64
Artist instrumentist gradul II (1cu ½ normă)
S
TOTAL

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

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

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al
Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 76 din 28 martie 2018 a fost aprobat Statul
de funcţii al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba.
Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, cu adresa nr. 1332 din 15 iunie 2018,
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 12004 din 15 iunie 2018, a solicitat
modificarea statului de funcții prin transformarea unor posturi, ca urmare a susţinerii şi
promovării concursului organizat în vederea promovării în grad profesional imediat superior.
Potrivit prevederilor art. 31 alin. 2 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice promovarea personalului plătit din fonduri publice pe
funcţii, grade sau trepte profesionale se face potrivit prevederilor din statute sau alte acte
normative specifice domeniului de activitate, aprobate prin legi, hotărâri ale Guvernului.
Potrivit prevederilor art. 41 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr.
286/2011, cu modificările și completările ulterioare, în luna iunie 2018 a fost organizat concurs
pentru promovarea în grad profesional a personalului contractual din cadrul Centrului de Cultură
„Augustin Bena” Alba, care a îndeplinit condiţiile de promovare. Au promovat examenul un
număr de 5 angajaţi.
Întrucât în statul de funcții nu există un posturi vacante, în conformitate cu prevederile
art. 31 alin. 4 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, promovarea se face prin transformarea posturilor din statul de funcţii.
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
organigrama si statul de funcții ale instituțiilor și serviciilor publice județene din subordine se
aprobă prin hotărâre a consiliului județean, motiv pentru care am inițiat, proiectul de hotărâre
înregistrat cu nr. 177 din 18 iunie 2018.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Biroul resurse umane
Nr. 12076/18.06.2018
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al
Centrului de Cultură „Augustin Bena” 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”.
Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba a solicitat, prin adresa nr. 1332 din 15 iunie
2018, aprobarea modificării Statului de funcţii, pentru promovarea a cinci angajați ai centrului.
S-au propus următoarele modificări:
1. La Serviciul Ansamblul Folcloric „Augustin Bena” a Judeţului Alba:
- transformarea postului de artist instrumentist gradul II în artist instrumentist
gradul I
- transformarea postului de solist vocal gradul I în solist vocal gradul IA
2. La Serviciul Fanfara „Augustin Bena” a Judeţului Alba transformarea a 3 posturi cu ½
normă, din artist instrumentist gradul I în artist instrumentist gradul IA.
Potrivit prevederilor art. 41 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale
si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu
modificările și completările ulterioare „promovarea personalului contractual din sectorul
bugetar în grade sau trepte profesionale se face, de regulă, pe un post vacant, iar, în situaţia în
care nu există un asemenea post, se face prin transformarea postului din statul de funcţii în care
acesta este încadrat într-unul de nivel imediat superior”.
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. 1 din O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea,
organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările si completările
ulterioare, ”Autorităţile administraţiei publice în subordinea cărora funcţionează aşezămintele
culturale, instituţii publice, aprobă pentru acestea, în conformitate cu prevederile prezentei
ordonanţe de urgenţă:
a) regulamentele de organizare şi funcţionare proprii;
b) numărul de posturi;
c) statul de funcţii;
d) bugetul de venituri şi cheltuieli.”
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul
raport de specialitate, propun aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea modificării
Statului de funcţii al Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, înregistrat cu nr. 177 din 18
iunie 2018.
Şef birou,
Suciu Horaţiu Zaharia

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcţii
ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna iunie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării
Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia;
- raportul de specialitate nr. 12155 din 18 iunie 2018 al Biroului resurse umane din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
- solicitarea nr. 8842 din 14 iunie 2018 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 12052 din 18 iunie 2018;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. a şi 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
- Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
cu modificările şi completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe
exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 15 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind
transferul ansamblului de atribuţii şi competente exercitate de Ministerul Sănătăţii către
autorităţile administraţiei publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba
Iulia, conform anexei nr. 1- parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă
Alba Iulia, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 3. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 7 din 25 ianuarie 2018 și Hotărârea
Consiliului Judeţean Alba nr. 365 din 14 decembrie 2017 îşi încetează aplicabilitatea la data
intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Biroului resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi al Managerului Spitalului
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Spitalului
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcţiei juridică şi relaţii publice şi Biroului resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL
Înregistrat cu nr. 178
Alba Iulia, 18 iunie 2018

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de
funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 365 din 14 decembrie 2017 a fost
aprobată Organigrama Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, iar prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Alba nr. 7 din 25 ianuarie 2018 a fost aprobat Statul de funcţii al Spitalului Judeţean
de Urgenţă Alba Iulia .
Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia prin adresa nr. 8842 din 14 iunie 2018
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 12052 din 18 iunie 2018 a solicitat
modificarea statului de funcții în sensul transformării unor posturi vacante, din cadrul structurii
medicale, într-un grad profesional inferior, pentru o mai mare adresabilitate în momentul
scoaterii la concurs, precum și prin mutarea unor posturi în structurile deficitare. Totodată s-a
solicitat modificarea unor funcții în concordanță cu noile denumiri ale funcțiilor prevăzute în
Anexa II, Cap. I, punctul 1, subpunctul.1.4, nr. crt. 2, 3, 6, 7, 10 și 12 și a celor prevăzute în
Anexa VIII cap. II lit. A pct. IV, din Legea - Cadru nr.153/2017, urmare a modificărilor aduse
Anexei II prin O.U.G. nr. 41 din 16 mai 2018 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru
nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și a modificărilor aduse
articolului 11 prin Legea nr. 80 din 28 martie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor
acte normative şi prorogarea unor termene
Având în vedere prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului
Judeţean Alba, în conformitate cu art. 15 din Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.
162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul
Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu
modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean aprobă modificarea
organigramei şi a statului de funcţii ale unităţilor sanitare subordonate, am iniţiat proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 178 din 18 iunie 2018.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Biroul resurse umane
Nr. 12155/18.06.2018
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de
funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul
judeţean „aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean,
organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de
specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale
societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean”.
Articolul 15 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind
transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către
autorităţile administraţiei publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, prevede: „Autoritatea administraţiei publice locale, prin structura cu
atribuţii specifice în domeniu, are următoarele competenţe:
a) aprobă ştatele de funcţii ale unităţilor sanitare subordonate, cu încadrarea în
normativele de personal şi în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat;
b) aprobă modificarea ştatelor de funcţii aprobate;
c) aprobă organigrama şi modificarea acesteia;
d) înaintează Ministerului Sănătăţii, în vederea obţinerii avizului conform, propunerile
managerului unităţii privind modificarea structurii organizatorice, reorganizarea,
restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii pentru unităţile sanitare cu paturi al căror
management a fost transferat, pentru aprobarea acestora..”
Prin adresa nr. 8842 din 14 iunie 2018 Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia solicită
modificarea statului de funcţii, prin transformarea/modificarea şi/sau mutarea unor posturi, prin
reorganizarea unui birou în serviciu, precum şi prin modificarea subordonării unor
compartimente din structura funcţională în structura medicală, după cu urmează:
I.
Transformări de posturi vacante și mutări de posturi
Secția medicină internă: - Transformarea unui post vacant de asistent medical
principal PL în post vacant de asistent medical debutant PL;
Compartiment Nefrologie: - Transformarea unui post vacant de asistent medical PL în
post vacant de asistent medical debutant PL și înființare un post vacant de medic specialist;
Compartiment Hematologie: - Transformarea unui post de medic specialist în post de
medic coordonator;
Secția cardiologie: - Înființarea unui post vacant de asistent medical debutant PL;
Înființare două posturi vacante de infirmier debutant;
Secția chirurgie generală: - Transformarea unui post vacant de asistent medical
principal PL în post vacant de asistent medical debutant PL și înființarea unui post vacant de
asistent medical debutant PL
Secția chirurgie generală – compartiment neurochirurgie - Transformarea unui post
vacant de asistent medical principal S în post vacant de asistent medical principal PL și
desființarea unui post vacant de asistent medical PL
Compartiment urologie: - Înființarea unui post vacant de infirmier debutant;
Secția obstetrică ginecologie: - Transformarea unui post vacant de asistent medical
principal PL în post vacant de asistent medical debutant PL;
Secția neonatologie: - Transformarea unui post vacant de asistent medical principal PL
în post vacant de asistent medical debutant PL; desființarea unui post vacant de îngrijitoare;
înființarea unui post vacant de infirmier debutant și înființarea unui post vacant de medic
rezident anul V;
Secția ortopedie și traumatologie: - Transformarea unui post vacant de infirmier în
post vacant de infirmier debutant;

Compartiment Oftalmologie: - Desființarea unui post vacant de infirmier debutant și
desființarea unui post vacant de medic specialist;
Secția neurologie: - Înființarea unui post vacant de îngrijitoare;
Secția neurologie – compartiment cronici: - Desființarea unui post vacant de asistent
medical debutant PL;
Secția Boli infecţioase: - Transformarea unui post vacant de infirmier în post vacant de
infirmier debutant;
Secția Boli infecţioase- compartiment HIV/SIDA: - Transformarea unui post vacant
de infirmier debutant în post vacant de infirmier;
Compartiment Dermatoveneralogie: - Transformarea unui post vacant de infirmier în
post vacant de infirmier debutant;
Compartiment Recuperare neurologică: - Desființarea unui post vacant de
brancardier și înființarea unui post vacant de infirmier debutant;
Compartiment psihiatrie cronici Baia de Arieș: - Transformarea unui post de asistent
medical principal coordonator în post de asistent medical principal PL;
Staţia de Hemodializă: - Desființarea unui post vacant de asistent medical debutant
PL;
Unitatea de Primiri Urgenţe: - Desființarea unui post vacant de medic primar
specialitatea medicină de urgență; înființarea unui post, 0,5 normă, vacant de medic specialist
în specialitatea medicină de familie și înființarea unui post, 0,5 normă, vacant de medic
specialist în specialitatea medicină de urgență;
Spitalizare de zi: - Desființarea unui post vacant de asistent medical debutant PL și
desființarea unui post vacant de registrator medical debutant;
Bloc operator: - Desființarea unui post de asistent medical principal SSD și înființarea
unui post de tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic
principal SSD;
Farmacie spital: - Transformarea unui post vacant de farmacist primar coordonator în
post de farmacist primar;
Laborator radiologie și imagistică medicală: - Transformarea unui post vacant de
asistent medical principal PL în post vacant de asistent medical debutant PL;
Laborator explorări funcționale: - Transformarea unui post vacant de asistent medical
principal PL în post vacant de asistent medical PL;
Dispensar TBC: - Transformarea unui post vacant de asistent medical principal PL în
post vacant de asistent medical debutant PL
Centrul de Sanatate Multifunctional Ocna Mures – Spitalizare de zi: - Desființarea
unui post vacant de infirmier;
Serviciul de prevenire a infecțiilor asociate asistentei medicale: - Transformarea a
două posturi vacante de agent DDD în posturi vacante de agent DDD debutant
Dietetică şi bloc alimentar: - Transformarea unui post de muncitor IV bucătar în post
de muncitor III bucătar
II.
Modificarea denumirii unor funcții din statul de funcții în conformitate cu
modificările aduse prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 41 din 16 mai 2018, Anexei II la Legea
153/2017:
A.
Pentru funcțiile de medic prevăzute în Anexa II Cap. I punctul 1
subpunctul 1.4 nr. crt. 2, 3, 6, şi 7 din Legea 153/2017
Comitet director – Modificarea denumirii funcției de Director medical gradul II în
Director medical; Modificarea denumirii funcției de Director îngrijiri gradul II în Director
îngrijiri
Secția medicină internă: - Modificarea denumirii funcției de Medic șef secție grad II
în Medic șef secție
Secția gastroenterologie: - Modificarea denumirii funcției de Medic șef secție grad I
în Medic șef secție
Compartiment nefrologie: - Modificarea denumirii funcției de Medic primar
coordonator în Medic coordonator
Secția cardiologie: - Modificarea denumirii funcției de Medic șef secție grad II în
Medic șef secție

Secția oncologie medicală: - Modificarea denumirii funcției de Medic șef secție grad I
în Medic șef secție
Compartiment diabet zaharat, nutriție și boli metabolice: Modificarea denumirii
funcției de Medic primar coordonator în Medic coordonator
Secția chirurgie generală: - Modificarea denumirii funcției de Medic șef secție grad II
în Medic șef secție
Compartiment urologie: - Modificarea denumirii funcției de Medic primar
coordonator în Medic coordonator
Secția obstetrică ginecologie: - Modificarea denumirii funcției de Medic șef secție
grad II în Medic șef secție
Secția neonatologie: - Modificarea denumirii funcției de Medic șef secție grad I în
Medic șef secție
Secția pediatrie: - Modificarea denumirii funcției de Medic șef secție grad II în Medic
șef secție
Secția ortopedie și traumatologie: – Modificarea denumirii funcției de Medic șef
secție grad I în Medic șef secție
Compartiment oftalmologie: - Modificarea denumirii funcției de Medic primar
coordonator în Medic coordonator
Secția ORL: - Modificarea denumirii funcției de Medic șef secție grad I în Medic șef
secție
Secția ATI: – Modificarea denumirii funcției de Medic șef secție grad II în Medic șef
secție
Secția neurologie: - Modificarea denumirii funcției de Medic șef secție grad II în
Medic șef secție
Secția boli infecțioase: - Modificarea denumirii funcției de Medic șef secție grad II în
Medic șef secție
Compartiment dermatovenerologie: - Modificarea denumirii funcției de Medic
primar coordonator în Medic coordonator
Secția psihiatrie acuți: - Modificarea denumirii funcției de Medic șef secție grad II în
Medic șef secție
Secția recuperare, medicină fizică și balneologie: - Modificarea denumirii funcției de
Medic șef secție grad I în Medic șef secție
Compartiment recuperare neurologică: - Modificarea denumirii funcției de Medic
primar coordonator în Medic coordonator
Unitatea de primiri urgențe: - Modificarea denumirii funcției de Medic șef secție
grad II în Medic șef secție
Laborator analize medicale - bacteriologie: - Modificarea denumirii funcției de
Medic șef laborator grad II în Medic șef laborator
Laborator radiologie și imagistică medicală: - Modificarea denumirii funcției de
Medic șef laborator grad II în Medic șef laborator
Serviciul județean de medicină legală: - Modificarea denumirii funcției de Medic şef
serviciu medicină legală gradul I în Medic şef serviciu medicină legală
Serviciul de anatomie patologică: - Modificarea denumirii funcției de Medic şef
serviciu anatomie patologică gradul I în Medic şef serviciu anatomie patologică
CSM Adulți: - Modificarea denumirii funcției de Medic primar coordonator în Medic
coordonator
CSM Copii: - Modificarea denumirii funcției de Medic șef CSM gradul I în Medic șef
CSM
Dispensar TBC: - Modificarea denumirii funcției de Medic șef dispensar TBC gradul I
în Medic șef dispensar TBC
Serviciul de prevenire a infecțiilor asociate asistentei medicale: - Modificarea
denumirii funcției de Medic șef serviciu gradul I în Medic șef SPIAAM;
B.
Pentru funcția de farmacist prevăzute în Anexa II Cap. I punctul 1,
subpunctul 1.4 nr. crt. 7 din Legea 153/2017
Farmacie spital: - Modificarea denumirii funcției de Farmacist șef secție gradul II în
Farmacist șef secție;
C.
Pentru funcțiile de asistent prevăzute în Anexa II Cap. I punctul 1
subpunctul 1.4 nr. crt. 10 din Legea 153/2017

Compartiment nefrologie: - Modificarea denumirii funcției de Asistent medical
coordonator în Asistent coordonator
Comp. Diabet zaharat , nutriție și boli metabolice: - Modificarea denumirii funcției
de Asistent medical principal coordonator în Asistent coordonator
Compartiment urologie: - Modificarea denumirii funcției de Asistent medical
principal coordonator în Asistent coordonator
Compartiment oftalmologie: - Modificarea denumirii funcției de Asistent medical
coordonator în Asistent coordonator
Compartiment dermatovenerologie: - Modificarea denumirii funcției de Asistent
medical principal coordonator în Asistent coordonator
Compartiment recuperare neurologică: - Modificarea denumirii funcției de Asistent
medical principal coordonator în Asistent coordonator
Ambulatoriu integrat spitalului cu cabinetele - psihiatrie: - Modificarea denumirii
funcției de Asistent medical principal coordonator în Asistent coordonator
Serviciul de anatomie patologică - compartiment histopatologie: - Modificarea
denumirii funcției de Asistent medical principal anatomie patologică coordonator în Asistent
coordonator
Dispensar TBC: - Modificarea denumirii funcției de Asistent medical principal
coordonator în Asistent coordonator
Dietetică: - Modificarea denumirii funcției de Asistent medical principal coordonator în
Asistent coordonator
D.
Pentru funcția de spălătoreasă prevăzută în Anexa II Cap. I punctul 1
subpunct 1.4 nr. crt. 12 din Legea 153/2017
Spălătorie: - Modificarea denumirii funcției de Spălătoreasă șef în Spălătoreasă cu
gestiune
III.
Reorganizarea Biroului informatică și statistică în Serviciul informatică și
statistică medicală
Potrivit solicitării conducerii spitalului Biroul informatică şi statistică se reorganizează
în Serviciul informatică şi statistică medicală şi va funcţiona cu un număr de 7 posturi din care
1 post de conducere şi 6 posturi de execuţie. Compartimentul de Statistică din cadrul
Ambulatoriu integrat spitalului se transferă în cadrul noului Serviciu informatică şi statistică
medicală cu cele trei posturi: un post asistent medical principal PL şi două posturi registrator
medical principal.
Serviciul informatică şi statistică medicală va avea următoarele funcţii prevăzute în
anexa VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea - Cadru nr.153/2017 cu modificările și completările
ulterioare: - un post Șef serviciu – specialitate analist programator; un post Inspector de
specialitate gradul IA – specialitate inginer de sistem; un post Inspector de specialitate gradul II
- specialitate analist; un post Inspector de specialitate gradul IA – specialitate economist; - un
post Asistent medical principal cu PL – specialitate statistică medicală; - două posturi
Registrator medical principal;
IV.
Stabilirea funcțiilor, din aparatul funcțional și alte structuri, potrivit
nomenclatorului funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice instituţiei, prevăzut
în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV şi în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea –
Cadru nr.153/2017, astfel cum acesta a fost modificat prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 41
din 16 mai 2018.
Art.11 din Legea – Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice cu modificările și completările ulterioare, prevede „Pentru funcţionarii publici şi
personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul propriu
al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale, din instituţiile şi serviciile publice de interes
local şi judeţean din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a
consiliului local, a consiliului judeţean după caz, în urma consultării organizaţiei sindicale
reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor”.
Conducerea spitalului a solicitat modificarea funcțiilor din statul de funcții prevăzute în
familia ocupaţională "Administraţie" în Legea nr. 153/2017, după cum urmează:
La Farmacie spital: - Modificarea funcției de Operator date I în Referent IA;

La Serviciul de management al calității serviciilor medicale: - Modificarea funcției
de Șef serviciu gradul II în Șef serviciu; Modificarea funcției de Consilier juridic I în Consilier
juridic gradul I; Modificarea funcției de Consilier juridic II în Consilier juridic gradul II;
Modificarea a două funcții de Inspector de specialitate I în Inspector de specialitate gradul IA;
Modificarea funcției de Economist IA în Inspector de specialitate gradul IA; Modificarea
funcției de Analist ajutor IA în Referent IA;
La Serviciul de prevenire a infecțiilor asociate asistentei medicale: - Modificarea
funcției de Muncitor necalificat în Muncitor necalificat I;
La Serviciul financiar - contabilitate: - Modificarea funcției de Șef serviciu gradul II
în Șef serviciu; Modificarea a cinci funcții de Economist IA în Inspector de specialitate gradul
IA; Modificarea funcției de Economist I în Inspector de specialitate gradul I; Modificarea
funcției de Contabil IA în Referent IA; Modificarea funcției de Casier în Referent casier IA;
La Serviciul achiziții publice, aprovizionare si transport: - Modificarea funcției de
Șef serviciu gradul II în Șef serviciu; Modificarea a cinci funcții de Economist IA în Inspector
de specialitate gradul IA; Modificarea a două funcții de Inspector de specialitate I în Inspector
de specialitate gradul IA;
La Magazie: - Modificarea funcției de Muncitor IV în Muncitor calificat IV;
La Conducători auto: - Modificarea a patru funcții de Muncitor II în Muncitor calificat
II; Modificarea funcției de Muncitor III în Muncitor calificat III;
La Serviciul resurse umane și relații cu publicul: - Modificarea funcției de Șef
serviciu gradul II în Șef serviciu; Modificarea a cinci funcții de Economist IA în Inspector de
specialitate gradul IA; Modificarea a două funcții de Inspector de specialitate I în Inspector de
specialitate gradul IA;
La Serviciul tehnic administrativ și PSM: - Modificarea funcției de Șef serviciu
gradul II în Șef serviciu; Modificarea a două funcții de Inginer IA în Inspector de specialitate
gradul IA; Modificarea funcției de Economist IA în Inspector de specialitate gradul IA;
Modificarea funcției de Inginer debutant în Inspector de specialitate debutant; Modificarea
funcției de Arhivar în Arhivar IA;
La Muncitori indirect productivi: - Modificarea funcției de Șef formaţie muncitori în
Muncitor calificat I; Modificarea a optsprezece funcții de Muncitor I în Muncitor calificat I;
Modificarea funcției de Muncitor II în Muncitor calificat II;
La Centrală telefonică: - Modificarea funcției de Muncitor III în Muncitor calificat III;
La Muncitor spații verzi: - Modificarea a două funcții de Muncitor spații verzi în
Muncitor necalificat I;
La Lifturi: - Modificarea a cinci funcții de Muncitor III în Muncitor calificat III;
La Compartiment confecţionare, reparare şi întreţinere inventar moale: Modificarea funcției de Muncitor II în Muncitor calificat II; Modificarea funcției de Muncitor
IV în Muncitor calificat IV;
La Compartiment juridic: - Modificarea funcției de Consilier juridic IA în Consilier
juridic gradul IA; Modificarea funcției de Consilier juridic I în Consilier juridic gradul I;
La Compartiment audit: - Modificarea a două funcții de Auditor I în Auditor IA;
Postul de auditor specialitate medic se transformă în auditor specialitate economist;
La Bloc alimentar: - Modificarea a trei funcții de Muncitor I în Muncitor calificat I;
Modificarea a şase funcții de Muncitor II în Muncitor calificat II; Modificarea a trei funcții de
Muncitor III în Muncitor calificat III; Modificarea a trei funcții de Muncitor IV în Muncitor
calificat IV; Modificarea funcției de Muncitor necalificat în Muncitor necalificat I;
La UPU: - Modificarea a 0,5 funcție de Analist programator IA în Inspector de
specialitate gradul IA; Modificarea a 0,5 funcție de Inginer de sistem IA în Inspector de
specialitate gradul IA;
La Compartiment psihiatrie cronici Baia de Arieș: - Modificarea funcției de
Muncitor IV în Muncitor calificat IV;
V.
Modificarea subordonării unor compartimente din structura funcţională în
structura medicală.
Compartimentul de Internări – Informaţii se mută după Centrul de Sănătate
multifuncţional Ocna Mureş, personalul se regăseşte în Anexa II la Legea – Cadru nr.153/2017
Compartimentul Dietetică se mută din Structura funcţională în Structura medicală
după Compartimentul de Internări - Informaţii

Compartimentul Garderobă se mută din Structura funcţională în Structura medicală
după Compartimentul Dietetică
Compartimentul Spălătorie se mută din Structura funcţională în Structura medicală
după Compartimentul Garderobă
Compartimentul Religios se mută din Structura funcţională în Structura medicală după
Compartimentul Spălătorie
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul
raport de specialitate, propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea
modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.
Şef birou,
Suciu Horaţiu Zaharia
Întocmit,
Bălţat Ramona

ANEXA nr. 1 la Proiectul de Hotararea al
Consiliului Judeţean Alba

ORGANIGRAMA SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA

nr. 178/ 18 iunie 2018

CONSILIUL JUDETEAN ALBA
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
MANAGER
DIRECTOR MEDICAL

DIRECTOR INGRIJIRI

DIRECTOR FIN. CONTABIL

A. STRUCTURI MEDICALE
AMBULATORIUL INTEGRAT AL
SPITALULUI

SECTII SI COMPARTIMENTE

Sectia medicina interne

46

Sectia gastroenterologie

30

Comp. reumatologie

Cabinet interne

1

Bloc operator

59

Sterilizare

12
19

Cab. cardiologie

2

Farmacie spital

Comp. endocrinologie

Cab. Gastoenterologie

3

Laborator bacteriologie
UTS

Comp. nefrologie

18

Cab. Reumatologie

1

56

Comp. terapie intensiva

Cab. Nefrologie

1

Sectia oncologie medicala

56

Comp. ingrijiri paliative

Cab. Endocrinologie

1

Comp.hematologie

6

Comp. diabet zaharat, nutritie si boli metabolice

14

60

ALTE STRUCTURI FUNCTIONALE

Comp. pneumologie

Sectia cardiologie

Sectia chirurgie generala

B. STRUCTURI FUNCTIONALE - APARAT FUNCTIONAL

L. analize medicale

Serv.finan.-contab.

9

2

L. biochimie

Conducatorii auto

Magazie

Laborator radiologie si imagistica medicala
L. radiologie si27imagistica medicala-computer tomograf- spital si ambulatoriu de specialitate Comp. rel. cu publicul și consiliere

Cab. Pediatrie

Comp. neurochirurgie

1

Cab. Chirurgie generala

2

Comp. chirurgie plastica microchirurgie
reconstrutiva

Cab.chir.plastica si microchir.
Reconstructiva

1

Comp. chirurgie vasculara

Cab. Neurochirurgie

L. explorari functionale

1

L.endosopie digestiva diagostica.si terapeutica

2

Muncitorii indirect productivi

L.endoscopie bronsica

3

Serviciul judetean de medicina legala

14

Comp. citologie

1

Serviciul de anatomie patologica

14

Comp. histopatologie

Muncitorii spatii verzi

1

Cab. planificare familiala

3

Comp. prosectura

Activ. de intretinere, revizie, the., ascensoare

Sectia obstetica ginecologie

59

Cab. Dermato-venerologice

1

Cab. medicina muncii

3

Birou informatica și statistică med

4

Cab. Psihiatrie

1

Comp. terapie intensiva

Cab. Urologie

1

Cab. oncologie medicala

4

Comp. juridic

2

Comp. prematuri

Cab. Ortopedie-traumatologie

2

Cab. boli infectioase

1

Comp. audit

2
3

Cab. Chirurgie maxilo faciala

1

Cab. Oftalmologie

1

Cab. Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice

1

Cab. ORL

1

Cab. Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice (ed. Spec.) 1

42

9

Serv. tehnic administrativ si PSM

34

Centrala telefonica

Cab. Neurologie

Sectia pediatrie

Serviciul resurse umane

L. radiologie si imagistica medicala-RMN- spital si ambulatoriu de specialitate

18

37

Comp. terapie acuta

Sectia ortopedie si traumatologie

40

Cab. Ginecologie

1

Cab. Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice (picior diabetic)1

Comp. religios

2

Comp. oftalmologie

14

Cab. Psihiatrie

3

CSM adulti cu stationare de zi

8

Dietetica si bloc alimentar

18

Dietetica

Cab. Neuropsihiatrie

1

Bloc alimentar

Comp. Ergoterapie

1

Sectia ORL

24

Comp. chirurgie maxilo-faciala

Cab. Recuperare fizica si balneologie

3

CSM copii

12

Garderoba

3

Sectia ATI

82

Comp. cronici

Sala de gimnastica

1

Dispensar TBC

17

Spalatorie

10

9

Sectia neurologie

68

Comp. terapie acuta

Cab. Medicina sportiva

2

Sectia boli infectioase

42

Comp. HIV/SIDA

Cab. Geriatrie si gerontologie

2

Serv. de management al calitatii serviciilor med.

Comp. dermato-venerice

12

Cab. Alergologie si imunitate clinica

2

Managementul calitatii serviciilor medicale

Cab pneumologie

1

Cab. Hematologie

1

Punct recoltare

1

Serv de prev a infecţiilor asociate asistenţei med.

12

Sectia psihiatrie acuti

50

Fisier dispensar policlinica

4

Comp. Confe, reparare si intretinere inventar moale

2

Comp. psihiatrie cronici (Baia de Aries)

18

Ingrijitoare curatenie

4

Comp. de internari- informatii

3

Sectia recuperare medicala fizica si balneo

22

Statistică

3

Comp. recuperare neurologica

24

Unitatea de primire urgente

137

Spitalizare de zi

2

Statie hemodializa

10

Spitalizare de zi

10

Cabinet med.interna

Centrul de sanatate multifunct. Ocna Mures

18

Laborator hematologie

Comp. urologie

Sectia neonatologie

Serv. achiz. publ. aprov. si transp.

35 L. imunoserologie, contagioase si planificare familiara

Comp. recup. medic.ortop. traumatologie

Cabinet med. dentara de urgenta

Cabinet pediatrie
Cabinet obst.ginecologie

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

AVIZAT
SECRETARUL JUDETULUI ALBA
VASILE BUMBU

TOTAL POSTURI
COMITETUL DIRECTOR

1.430
4

POSTURI IN STRUCTURA MEDICALA

1315

POSTURI IN STRUCTURA FUNCTIONALA

111

Anexa nr. 2 la Proiectul de Hotărâre
al Consiliului Judetean Alba
nr. 178/ 18 iunie 2018

CONSILIUL JUDETEAN ALBA

STAT DE FUNCȚII
AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENȚĂ ALBA IULIA

1
2
3
4

DENUMIRE
FUNCȚIE/GRAD
MANAGER GRADUL II
DIRECTOR MEDICAL
DIRECTOR FIN. CONTABIL
GRADUL II
DIRECTOR ÎNGRIJIRI

NIVEL STUDII
S
S

CATEGORIE
COMITET DIRECTOR
COMITET DIRECTOR

SPECIALITATE

S
COMITET DIRECTOR
S
COMITET DIRECTOR
A. STRUCTURI MEDICALE

ECONOMIST
ASISTENT MEDICAL

SECȚII ȘI COMPARTIMENTE CU PATURI
SECȚIA MEDICINĂ INTERNE
5
11
12
13
17
28
29
30
35
38

39
40
41

42
43
45
46

47
48
49
50

51
53
54
57
58
59
68
72
73

MEDIC ȘEF SECȚIE
MEDIC PRIMAR
MEDIC REZIDENT AN V

NR
POSTURI
1
1
1
1

32 PATURI

MEDICINĂ INTERNĂ
1
MEDICINĂ INTERNĂ
6
MEDICINĂ INTERNĂ
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL ȘEF
S
GENERALIST
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
GENERALIST
4
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
11
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
DEBUTANT
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
1
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
5
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
3
34
Nr. total posturi
SECȚIA MEDICINĂ INTERNE - COMPARTIMENT REUMATOLOGIE
6 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
REUMATOLOGIE
1
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
REUMATOLOGIE
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
3
Nr. total posturi
SECȚIA MEDICINĂ INTERNĂ - COMPARTIMENT PNEUMOLOGIE
6 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
PNEUMOLOGIE
1
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
PNEUMOLOGIE
1
ASIST MED
ASISTENT MED. PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
2
ASIST MED
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
5
Nr. total posturi
SECȚIA MEDICINĂ INTERNE - COMPARIMENT ENDOCRINOLOGIE
5 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
ENDOCRINOLOGIE
1
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
ENDOCRINOLOGIE
1
MEDIC REZIDENT AN III
S
MEDICI
ENDOCRINOLOGIE
1
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
1
4
Nr. total posturi
SECȚIA GASTROENTEROLOGIE
25 PATURI
MEDIC ȘEF SECȚIE
S
MEDICI
GASTROENTEROLOGIE
1
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
GASTROENTEROLOGIE
2
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
ENDOSCOPIE
1
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
GASTROENTEROLOGIE
3
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL ȘEF
S
SUPERIOR
GENERALIST
1
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
9
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
4
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
DEBUTANT
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
1
S
S
S

MEDICI
MEDICI
MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
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PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
Nr. total posturi
COMPARTIMENT NEFROLOGIE
S
MEDICI
S
MEDICI
S
MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SSD
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
S
SUPERIOR

78

INFIRMIERĂ

80

ÎNGRIJITOARE

81
82
83

MEDIC COORDONATOR
MEDIC PRIMAR
MEDIC SPECIALIST

84

ASISTENT MED. PRINCIPAL

85

ASISTENT MEDICAL

87

ASISTENT MED. PRINCIPAL

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

88

ASISTENT COORDONATOR

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

89

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

91

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
REGISTRATOR MED.
PRINCIPAL

94

INFIRMIERA

98

INGRIJITOARE

99
101
106

MEDIC ȘEF SECȚIE
MEDIC PRIMAR
MEDIC SPECIALIST

108

PROFESOR CFM PRINCIPAL

109

PL

123

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

124

ASISTENT MEDICAL

PL

PROFESOR CFM
ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST

125

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

PL

ASISTENT APARATURĂ
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICALĂ

1

PL

ASISTENT APARATURĂ
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICALĂ

1

90

126
127
131
133
138

140
141
142
149
150
151
153
154

155
158

ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
STATISCIAN MEDICAL
PRINCIPAL

M

M

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
Nr. total posturi
SECȚIA CARDIOLOGIE
S
MEDICI
S
MEDICI
S
MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
S
SUPERIOR

PL

INFIRMIERĂ
ÎNGRIJITOARE

NEFROLOGIE
NEFROLOGIE
NEFROLOGIE
ASIST MED
GENERALIST
ASIST MED
GENERALIST
ASIST MED
GENERALIST
ASIST MED
GENERALIST
ASIST MED
GENERALIST
ASIST MED
GENERALIST
REGISTRATOR
MEDICAL

5
2
30
13 PATURI
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

INFIRMIERA
INGRIJITOARE

CARDIOLOGIE
CARDIOLOGIE
CARDIOLOGIE

3
4
18
40 PATURI
1
2
5
2
1
14
1

PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL
1
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
4
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
2
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
5
40
Nr. total posturi
SECȚIA CARDIOLOGIE - COMPARTIMENT TERAPIE INTENSIVĂ CORONARIENI 10 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
CARDIOLOGIE
2
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
CARDIOLOGIE
1
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
7
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
2
REGISTRATOR
REGISTRATOR MEDICAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
1
16
Nr. total posturi
SECȚIA ONCOLOGIE MEDICALĂ
25 PATURI
MEDIC ȘEF SECȚIE
MEDIC PRIMAR

M

S
S

MEDICI
MEDICI
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ONCOLOGIE MEDICALĂ
ONCOLOGIE MEDICALĂ

1
3

159

MEDIC SPECIALIST

S

160

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

S

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

S

162
163
175
177

S

PL
PL

181

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
STATISCIAN MEDICAL
PRINCIPAL

183

REGISTRATOR MEDICAL

M

188

INFIRMIERĂ

M

190

INFIRMIERĂ DEBUTANT

M

179

194

195
196
197
198
201
205
210

211
213
214
216

217

218
219
220
223
224
225
227
228
230

231
238
239

PL
M

ONCOLOGIE MEDICALĂ
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASIST MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL
REGISTRATOR
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL
AUXILIAR

1
1
2
1
12
2
2
2
2
5

SANITAR
INFIRMIERĂ
2
PERSONAL
AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
4
40
Nr. total posturi
SECȚIA ONCOLOGIE MEDICALĂ - COMPARTIMENT ÎNGRIJIRI PALIATIVE
6 PATURI
MEDICINA DE FAMILIE
COMPARTIMENT
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
PALEAȚIE
1
PSIHOLOG PRACTICANT
S
ALT PERSONAL SANITAR PSIHOLOG
1
ASISTENT SOCIAL
ALT PERSONAL SANITAR
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
ASISTENT SOCIAL
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
3
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
4
INFIRMIERĂ
M
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
5
16
Nr. total posturi
COMPARTIMENT HEMATOLOGIE
5 PATURI
MEDIC COORDONATOR
S
MEDICI
HEMATOLOGIE
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
2
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
2
6
Nr. total posturi
COMPARTIMENT DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE
17 PATURI
DIABET ZAHARAT,
NUTRIȚIE ȘI BOLI
MEDIC COORDONATOR
S
MEDICI
METABOLICE
1
DIABET ZAHARAT,
NUTRIȚIE ȘI BOLI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
METABOLICE
1
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASIST MED
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT COORDONATOR
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
3
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
2
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
1
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
2
14
Nr. total posturi
SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ
40 PATURI
MEDIC ȘEF SECȚIE
S
MEDICI
CHIRURGIE GENERALĂ
1
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
CHIRURGIE GENERALĂ
7
MEDIC REZIDENT ANUL II
S
MEDICI
CHIRURGIE TORACICĂ
1
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240
243
244
260
262
263
270
271
275

278
280
281
282
285
286

287
288

289
290

291
293
294
299
301
302
303
306
308

309
316
318
319
321
339

ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
S
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
S
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
BRANCARDIER
G
SANITAR
BRANCARDIER
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ - COMPARTIMENT NEUROCHIRURGIE
8 PATURI
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
NEUROCHIRURGIE
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
BRANCARDIER
G
SANITAR
BRANCARDIER
Nr. total posturi
SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ - COMPARTIMENT CHIRURGIE PLASTICĂ
MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVĂ
7 PATURI
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
CHIRURGIE PLASTICĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ- COMPARTIMENT CHIRURGIE VASCULARĂ 5 PATURI
CHIRURGIE
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
VASCULARĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
COMPARTIMENT UROLOGIE
20 PATURI
MEDIC COORDONATOR
S
MEDICI
UROLOGIE
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
UROLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT COORDONATOR
S
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA OBSTETRICĂ GINECOLOGIE
62 PATURI
OBSTETRICĂ
MEDIC ȘEF SECȚIE
S
MEDICI
GINECOLOGIE
OBSTETRICĂ
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
GINECOLOGIE
OBSTETRICĂ
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
GINECOLOGIE
OBSTETRICĂ
ASISTENT MEDICAL ȘEF
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GINECOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR OBSTETRICĂ
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GINECOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
OBSTETRICĂ
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GINECOLOGIE
ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
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1
3
1
16
2
1
7
1
4
45
3
2
1
1
3
1
11

1
1
2

1
1
2
1
2
1
5
2
1
1
3
2
18

1
7
2
1
2
18

343

349

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

350

REGISTRATOR MEDICAL

359

INFIRMIERĂ

367

ÎNGRIJITOARE

368
369
370

MEDIC ȘEF SECȚIE
MEDIC SPECIALIST
MEDIC REZIDENT AN V
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
STATISCIAN MEDICAL
PRINCIPAL

348

373
374
375
376
378
379
380

381
382
383
389
391
395

396
397
398
399
403
404

405
408
412
413
415
425
427
428
429
430
431
438
440

OBSTETRICĂ
PERSONAL SANITAR MEDIU GINECOLOGIE
OBSTETRICĂ
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GINECOLOGIE
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA NEONATOLOGIE
15 PATURI
S
MEDICI
NEONATOLOGIE
S
MEDICI
NEONATOLOGIE
S
MEDICI
NEONATOLOGIE
PL

4
5
1
1
9
8
59
1
1
1

PL
PL

PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE

3
1

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE

1

M

PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL
1
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
2
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
1
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
1
13
Nr. total posturi
SECȚIA NEONATOLOGIE - COMPARTIMENT TERAPIE INTENSIVĂ
5 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
NEONATOLOGIE
1
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
NEONATOLOGIE
1
ASISTENT MEDICAL ȘEF
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
1
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
6
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
2
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
4
15
Nr. total posturi
SECȚIA NEONATOLOGIE - COMPARTIMENT PREMATURI
10 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
NEONATOLOGIE
1
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
NEONATOLOGIE
1
MEDIC REZIDENT ANUL III
S
MEDICI
NEONATOLOGIE
1
MEDIC REZIDENT ANUL I
S
MEDICI
NEONATOLOGIE
1
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
4
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
1
9
Nr. total posturi
SECȚIA PEDIATRIE
42 PATURI
MEDIC ȘEF SECȚIE
S
MEDICI
PEDIATRIE
1
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
PEDIATRIE
3
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
PEDIATRIE
4
ALT PERSONAL SANITAR
ASISTENT MEDICAL ȘEF
S
SUPERIOR
PEDIATRIE
1
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
PEDIATRIE
2
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
10
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
2
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
1
INSTRUCTOR MEDICAL
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU INSTRUCTOR MEDICAL
1
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
1
REGISTRATOR
REGISTRATOR MEDICAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
1
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
7
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
2
36
Nr. total posturi
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441
444
446

447
449
454
455
456
467
470
471
472
475
479
480
482
486

487
489
490
494
495
496
497
500

501
504
505
506
511
512
513
514
518
519
521

522

MEDIC PRIMAR
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

SECȚIA PEDIATRIE - COMPARTIMENT TERAPIE ACUTĂ
S
MEDICI
PEDIATRIE
PL

5 PATURI

PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERA
M
SANITAR
INFIRMIERA
Nr. total posturi
SECȚIA ORTOPEDIE ȘI TRAUMATOLOGIE
35 PATURI
ORTOPEDIE ȘI
MEDIC ȘEF SECȚIE
S
MEDICI
TRAUMATOLOGIE
ORTOPEDIE ȘI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
TRAUMATOLOGIE
ORTOPEDIE ȘI
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
TRAUMATOLOGIE
KINETOTERAPEUT
ALT PERSONAL SANITAR ORTOPEDIE ȘI
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
TRAUMATOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL ȘEF
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR
REGISTRATOR MEDICAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
GIPSAR PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU GIPSAR
GIPSAR MEDICAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU GIPSAR
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
BRANCARDIER
G
SANITAR
BRANCARDIER
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
COMPARTIMENT OFTALMOLOGIE
15 PATURI
MEDIC COORDONATOR
S
MEDICI
OFTALMOLOGIE
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
OFTALMOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT COORDONATOR
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA ORL
20 PATURI
MEDIC ȘEF SECȚIE
S
MEDICI
ORL
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
ORL
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
ORL
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL ȘEF
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR
REGISTRATOR MEDICAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA ORL - COMPARTIMENTCHIRURGIE MAXILO-FACIALĂ 5 PATURI
CHIRURGIE MAXILOMEDIC PRIMAR
S
MEDICI
FACIALĂ
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1
3
2
6

1
2
5
1
1
11
3
1
1
3
4
1
2
4
40
1
2
1
4
1
1
1
3
14
1
3
1
1
5
1
1
1
4
1
2
21

1

523

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

524

INFIRMIERĂ

525
531
534
535

MEDIC ȘEF SECȚIE
MEDIC PRIMAR
MEDIC SPECIALIST
MEDIC REZIDENT AN II

536

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

PL

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

S

PERSONAL SANITAR MEDIU
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

ASISTENT APARATURĂ
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICALĂ

543
544
586
587
588

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT

589

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

591

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
TEHNICIAN SANITAR
UTILAJE MEDICALE
PRINCIPAL
STATISCIAN MEDICAL
PRINCIPAL

601

INFIRMIERĂ

602

INFIRMIERA DEBUTANT

606

ÎNGRIJITOARE

607
613
614

MEDIC ȘEF SECȚIE
MEDIC PRIMAR
MEDIC SPECIALIST

615

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
MASEUR PRINCIPAL
REGISTRATOR MEDICAL
DEBUTANT

589

590

639
640
642
656
658
661
668

669
671

672
674

675
678
680
681

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
Nr. total posturi
SECȚIA ATI
S
MEDICI
S
MEDICI
S
MEDICI
S
MEDICI

S

ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
INFIRMIERĂ
28 PATURI
ATI
ATI
ATI
ATI
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST

1
1
3
1
6
3
1
1
7
1
42
1
1

0,5

PL

ASISTENT APARATURĂ
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICALĂ
TEHNICIAN SANITAR
UTILAJE MEDICALE
PERSONAL SANITAR MEDIU PRINCIPAL

M

STATISTCIAN MEDICAL

1

INFIRMIERĂ

10

INFIRMIERĂ

1

ÎNGRIJITOARE

4
82

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
Nr. total posturi
SECȚIA NEUROLOGIE
S
MEDICI
S
MEDICI
S
MEDICI
PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL
M

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL SANITAR MEDIU

M

63 PATURI
NEUROLOGIE
NEUROLOGIE
NEUROLOGIE
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
MASEUR
REGISTRATOR
MEDICAL

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
BRANCARDIER
G
SANITAR
BRANCARDIER
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA NEUROLOGIE - COMPARTIMENT TERAPIE ACUTĂ
5 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
NEUROLOGIE
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
Nr. total posturi
SECȚIA NEUROLOGIE - COMPARTIMENT CRONICI
5 PATURI
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
NEUROLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
SECȚIA BOLI INFECȚIOASE
42 PATURI
MEDIC ȘEF SECȚIE
S
MEDICI
BOLI INFECȚIOASE
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
BOLI INFECȚIOASE
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
BOLI INFECȚIOASE
MEDIC REZIDENT ANUL III
S
MEDICI
BOLI INFECȚIOASE
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0,5

1

1
6
1
1
24
1
2
14
2
3
7
62
1
2
3
1
2
3
1
3
2
1

682
683
690
695
697
698
702
703
709

710
712
714
716

717
719
720
724
725
726
727
728

729
735
737
738
743
756
757
758
759
771
772
774
778

ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
SPĂLĂTOREASĂ
G
SANITAR
SPĂLĂTOREASĂ
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA BOLI INFECȚIOASE - COMPARTIMENT HIV/SIDA
4 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
BOLI INFECȚIOASE
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
Nr. total posturi
COMPARTIMENT DERMATO-VENEROLOGICE
8 PATURI
DERMATOMEDIC COORDONATOR
S
MEDICI
VENEROLOGICE
DERMATOMEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
VENEROLOGICE
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
ASISTENT COORDONATOR
S
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA PSIHIATRIE ACUȚI
50 PATURI
MEDIC ȘEF SECȚIE
S
MEDICI
PSIHIATRIE
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
PSIHIATRIE
ALT PERSONAL SANITAR
PSIHOLOG SPECIALIST
S
SUPERIOR
PSIHOLOG
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL ȘEF
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
STATISCIAN MEDICAL
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
INSTRUCTOR
INSTRUCTOR ERGOTERAP
M
PERSONAL SANITAR MEDIU ERGOTERAP
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
BRANCARDIER
G
SANITAR
BRANCARDIER
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA RECUPERARE MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEO
5 PATURI
ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

PL
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1
1
7
5
2
1
4
1
6
35
1
2
2
2
7

1
2
1
4
1
1
1
1
12
1
6
2
1
5
13
1
1
1
12
1
2
4
50

779

MEDIC ȘEF SECȚIE

S

781

MEDIC PRIMAR

S

782

PROFESOR CFM PRINCIPAL

S

783

S

793

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
MASEUR PRINCIPAL
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

796

INFIRMIERĂ

798

ÎNGRIJITOARE

785
791
792

MEDICI

MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

S

PERSONAL SANITAR MEDIU
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

PL
M

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL SANITAR MEDIU

M

RECUPERARE
MEDICINĂ FIZICĂ ȘI
BALNEO

1

RECUPERARE
MEDICINĂ FIZICĂ ȘI
BALNEO

2

PROFESOR CFM
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
MASEUR
REGISTRATOR
MEDICAL

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi

1
1
2
6
1
1
3
2
20

SECȚIA RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE
- COMPARTIMENT RECUPERARE MEDICALA ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE
7 PATURI
RECUPERARE
MEDICINĂ FIZICĂ ȘI
799
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
BALNEO
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
800
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
2
Nr. total posturi
COMPARTIMENT RECUPERARE NEUROLOGICĂ
15 PATURI
RECUPERARE
MEDICINA FIZICĂ ȘI
801
MEDIC COORDONATOR
S
MEDICI
BALNEO
1
RECUPERARE
MEDICINĂ FIZICĂ ȘI
802
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
BALNEO
1
KINETOTERAPEUT
ALT PERSONAL SANITAR
803
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
KINETOTERAPEUT
1
ALT PERSONAL SANITAR
804
PROFESOR CFM
S
SUPERIOR
PROFESOR CFM
1
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
806
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
2
ASISTENT MEDICAL
807
ASISTENT COORDONATOR
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
813
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
6
814
MASEUR PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MASEUR
1
815
MASEUR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MASEUR
1
PERSONAL AUXILIAR
820
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
5
PERSONAL AUXILIAR
821
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
1
PERSONAL AUXILIAR
824
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
3
24
Nr. total posturi
COMPARTIMENT PSIHIATRIE CRONICI (BAIA DE ARIEȘ)
22 PATURI
825
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
PSIHIATRIE
1
826
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
PSIHIATRIE
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
832
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
6
ASISTENT MEDICAL
833
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
PERSONAL AUXILIAR
838
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
5
PERSONAL AUXILIAR
840
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
2
PERSONAL AUXILIAR
841
BRANCARDIER
G
SANITAR
BRANCARDIER
1
842
MUNCITOR CALIFICAT IV
G
MUNCITORI
MUNCITOR BUCĂTAR
1
18
Nr. total posturi
STAȚIE HEMODIALIZĂ
4 APARATE
843
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
NEFROLOGIE
1
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844
846
848
849
850
852

853
862
863
873

874
874
878
879
880
881
882
883
888
894
921
929
933
936
937
937
938
942
944
959
974
984

987
988
989

991

992

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
G
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
UNITATEA DE PRIMIRE URGENȚE
5 PATURI
MEDIC ȘEF SECȚIE
S
MEDICI
URGENȚĂ
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
URGENȚĂ
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
PEDIATRIE
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
URGENȚĂ
MEDICINĂ DE FAMILIE
CU COMPETENțĂ ÎN
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
UPU
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
MEDICINĂ DE FAMILIE
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
PEDIATRIE
MEDIC REZIDENT AN IV
S
MEDICI
URGENȚĂ
MEDIC REZIDENT AN II
S
MEDICI
URGENȚĂ
MEDIC
S
MEDICI
URGENȚĂ
GENERALIST CU
MEDIC
S
MEDICI
COMPETENȚĂ ÎN UPU
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL ȘEF
S
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT SOCIAL
ALT PERSONAL SANITAR
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
ASISTENT SOCIAL
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
INSPECTOR DE
ALT PERSONAL SANITAR
SPECIALITATE GRADUL IA
S
SUPERIOR
ANALIST PROGRAM
INSPECTOR DE
ALT PERSONAL SANITAR
SPECIALITATE GRADUL IA
S
SUPERIOR
INGINER DE SISTEM
SECRETAR DACTILOGRAF I
SECRETAR
A
M
PERSONAL SANITAR MEDIU DACTILOGRAF
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
REGISTRATOR
REGISTRATOR MEDICAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
BRANCARDIER
G
SANITAR
BRANCARDIER
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
G
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
UNITATEA DE PRIMIRE URGENȚE - CABINET MEDICAL DENTARĂ DE URGENȚĂ
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
STOMATOLOG
MEDIC
S
MEDICI
STOMATOLOG
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
SPITALIZARE DE ZI
25 PATURI
REGISTRATOR
REGISTRATOR MEDICAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
Nr. total posturi
AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI
CABINET MEDICINĂ INTERNĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET CARDIOLOGIE
S

ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
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1
2
2
1
1
2
10
1
9
1
9,5

1
0,5
4
1
1
1
1
1
5
6
27
8
4
3
0,5
0,5
1
4
2
15
15
10
132
3
1
1
5

2
2

1

994

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

995

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

997

ASISTENT MEDICAL

998

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

999

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1000

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1001

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1002
1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010
1011

1012

1013

1014

1015

1016
1017
1018

1019

1020

1022

ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET GASTROENTEROLOGIE
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET REUMATOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET NEFROLOGIE
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET ENDOCRINOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET PEDIATRIE
PL

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
CABINET CHIRURGIE GENERALĂ
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET CHIRURGIE PLASTICĂ ȘI MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET NEUROCHIRURGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET NEUROLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MED. PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET DERMATO - VENEROLOGICE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET PSIHIATRIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET UROLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET ORTOPEDIE - TRAUMATOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
GIPSAR MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GIPSAR
CABINET CHIRURGIE MACILO-FACIALĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET OFTALMOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
CABINET ORL
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
SSD
SUPERIOR
GENERALIST
CABINET OBSTETRICĂ GINECOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
CABINET PSIHIATRIE
ALT PERSONAL SANITAR
PSIHOLOG SPECIALIST
S
SUPERIOR
PSIHOLOG
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
ASISTENT COORDONATOR
S
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
CABINET NEUROPSIHIATRIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
COMPARTIMENT ERGOTERAPIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET RECUPERARE MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
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2

1
2

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1
1
1

1

1

2

1023
1024
1025
1026

1027
1028

1029
1030

1031

1032

1033

1034
1035
1036
1037

1041

1042
1049
1051
1052

1053
1067
1071
1074
1075
1087
1091
1092
1100

1101

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
SUPERIOR
GENERALIST
SALA DE GIMNASTICĂ
PROFESOR PRINCIPAL CFM
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PROFESOR CFM
CABINET MEDICINĂ SPORTIVĂ
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
MEDICINĂ SPORTIVĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET GERIATRIE ȘI GERONTOLOGIE
GERIATRIE ȘI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
GERONTOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET DE ALERGOLOGIE ȘI IMUNITATE CLINICĂ
ALERGOLOGIE ȘI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
IMUNITATE CLINICĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET PNEUMOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET HEMATOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PUNCT DE RECOLTARE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
FIȘIER DISPENSAR POLICLINICĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
DEBUTANT
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
STATISTICIAN MEDICAL
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL
ÎNGRIJITOARE CURĂȚENIE
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
ALTE STRUCTURI FUNCȚIONALE
BLOC OPERATOR
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL ȘEF
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR OBSTETRICĂ
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GINECOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
TEHNICIAN SUPERIOR DE
TEHNICIAN SUPERIOR
IMAGISTICĂ, RADIOLOGIE,
DE IMAGISTICĂ,
RADIOTERAPIE ŞI
RADIOLOGIE,
RADIODIAGNOSTIC
ALT PERSONAL SANITAR RADIOTERAPIE ŞI
PRINCIPAL
SSD
SUPERIOR
RADIODIAGNOSTIC
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
OBSTETICĂ
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GINECOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
G
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
G
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
BRANCARDIER
G
SANITAR
BRANCARDIER
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
UTS
S
MEDIC PRIMAR
MEDICI
MEDIC
S

Pagina 12

1
1
1
1

1
1

1
1

1

1

1

1
1
1
1

4
50

1
7
2
1

1
14
4
3
1
12
4
1
8
59
1

ASIST MED
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
STERILIZARE

1102

ASISTENT MED. PRINCIPAL

1103

ASISTENT MEDICAL ȘEF

PL

ASISTENT APARATURĂ
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICALĂ

1

1112

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

PL

ASISTENT APARATURĂ
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICALĂ

9

1113

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

PL

ASISTENT APARATURĂ
MEDICALĂ

1

1114

ÎNGRIJITOARE

1115

FARMACIST ȘEF SECȚIE

1117

FARMACIST PRIMAR

1118
1131
1132

FARMACIST
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
REFERENT IA

1133

ÎNGRIJITOARE

1134

MEDIC ȘEF LABORATOR

1135
1136
1138

CHIMIST PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1139

ASISTENT MEDICAL

1141

MEDIC PRIMAR

1142

BIOLOG PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

1147
1148

1149
1150
1151
1152

1153
1156

ÎNGRIJITOARE

1
12

FARMACIE

1

FARMACIE

2

FARMACIE

1

PL
M

PERSONAL SANITAR MEDIU FARMACIE
PERSONAL SANITAR MEDIU REFERENT
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
LABORATOR BACTERIOLOGIE
S
MEDICI
LABORATOR
ALT PERSONAL SANITAR
S
SUPERIOR
LABORATOR
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR

13
1

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
LABORATOR ANALIZE MEDICALE
S
MEDICI
LABORATOR
ALT PERSONAL SANITAR
S
SUPERIOR
LABORATOR

2

PL

5

PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
Nr. total posturi
LABORATOR IMUNOSEROLOGIE, CONTAGIOASE ȘI PLANIFICARE FAMILIARĂ
ALT PERSONAL SANITAR
BIOLOG PRINCIPAL
S
SUPERIOR
LABORATOR
ALT PERSONAL SANITAR
CHIMIST PRINCIPAL
S
SUPERIOR
LABORATOR
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
LABORATOR BIOCHIMIE
ALT PERSONAL SANITAR
BIOLOG PRINCIPAL
S
SUPERIOR
LABORATOR
ALT PERSONAL SANITAR
CHIMIST PRINCIPAL
S
SUPERIOR
LABORATOR

1159

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1160

MEDIC PRIMAR

1161

BIOLOG PRINCIPAL

1162

CHIMIST

1157

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
Nr. total posturi
FARMACIE SPITAL
ALT PERSONAL SANITAR
S
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
S
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
S
SUPERIOR

1
2

PL

ASISTENT APARATURĂ
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICALĂ

PL
PERSONAL SANITAR MEDIU
Nr. total posturi
LABORATOR HEMATOLOGIE
S
MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
S
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
S
SUPERIOR
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1
19
1
1
1

1
6
2
1

1
9

1
1
1
1
4

1
3

1

LABORATOR

2
7

LABORATOR

1

LABORATOR

1

LABORATOR

1

1167

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
STATISCIAN MEDICAL
PRINCIPAL

1168

ÎNGRIJITOARE

1165
1166

PL
PL

PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR
PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR

3
1

PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi

1

M

1182

LABORATOR RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ
RADIOLOGIE ȘI
MEDIC ȘEF LABORATOR
S
MEDICI
IMAGISTICĂ MEDICALĂ
RADIOLOGIE ȘI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
IMAGISTICĂ MEDICALĂ
RADIOLOGIE ȘI
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
IMAGISTICĂ MEDICALĂ
RADIOLOGIE ȘI
ASISTENT MEDICAL ȘEF
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU IMAGISTICĂ MEDICALĂ
ASISTENT MEDICAL
RADIOLOGIE ȘI
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU IMAGISTICĂ MEDICALĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST

1183

STATISTICIAN MEDICAL

1169
1171
1173
1174
1180

1
9

1
2
2
1
6
2

M

PERSONAL SANITAR MEDIU STATISTCIAN MEDICAL
1
REGISTRATOR
1184 REGISTRATOR MEDICAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
1
16
Nr. total posturi
LABORATOR RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ - COMPUTER TOMOGRAF - SPITAL ȘI AMBULATORIUL DE
SPECIALITATE
RADIOLOGIE ȘI
IMAGISTICĂ MEDICALĂ
2
RADIOLOGIE ȘI
1187 MEDIC REZIDENT ANUL II
S
MEDICI
IMAGISTICĂ MEDICALĂ
1
ASISTENT MEDICAL
RADIOLOGIE ȘI
1192 PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU IMAGISTICĂ MEDICALĂ
5
RADIOLOGIE ȘI
1193 ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU IMAGISTICĂ MEDICALĂ
1
9
Nr. total posturi
LABORATOR RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ - RMN SPITAL ȘI AMBULATORIUL DE SPECIALITATE
ASISTENT MEDICAL
RADIOLOGIE ȘI
1195 PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU IMAGISTICĂ MEDICALĂ
1,5
1186

MEDIC PRIMAR

1195

ASISTENT MEDICAL

1196

1198

1199
1200
1201

1202
1203
1205
1206
1207

1211

1212

S

MEDICI

RADIOLOGIE ȘI
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU IMAGISTICĂ MEDICALĂ
Nr. total posturi
LABORATOR EXPLORĂRI FUNCȚIONALE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
LABORATOR ENDOSCOPIE DIGESTIVĂ DIAGNOSTICĂ ȘI TERAPEUTICĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
LABORATOR ENDOSCOPIE BRONŞICĂ
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
PNEUMOFIZIOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
SERVICIUL JUDEȚEAN DE MEDICINA LEGALĂ
MEDIC ȘEF SERVICIU
MEDICINA LEGALĂ
S
MEDICI
MEDICINA LEGALĂ
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
MEDICINA LEGALĂ
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
MEDICINA LEGALĂ
FARMACIST PRIMAR
ALT PERSONAL SANITAR FARMACIST MEDICINA
MEDICINA LEGALĂ
S
SUPERIOR
LEGALĂ
CHIMIST PRNCIPAL
ALT PERSONAL SANITAR CHIMIST MEDICINA
MEDICINA LEGALĂ
S
SUPERIOR
LEGALĂ
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL MEDICINA
LEGALĂ
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICINA LEGALĂ
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT MEDICINA
LEGALĂ
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICINA LEGALĂ
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0,5
2

1
1

2
2
1
1
1
3

1
1
2
1
1

4

1

1213
1214
1215

1216

1217
1218

1219

1220

1221
1222
1223

1224
1226

1227

1228
1229

1230
1231
1232
1233
1234
1235
1237
1240
1241

1242
1243
1244

1246

REGISTRATOR MEDICAL
DEBUTANT

PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICINA LEGALĂ
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
PERSONAL AUXILIAR
BRANCARDIER
G
SANITAR
BRANCARDIER
Nr. total posturi
SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ - COMPARTIMENT CITOLOGIE
BIOLOG PRINCIPAL
ALT PERSONAL SANITAR
ANATOMIE PATOLOGICĂ
S
SUPERIOR
BIOLOG
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL ANATOMIE
ASISTENT MEDICAL
PATOLOGICĂ
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ - COMPARTIMENT HISTOPATOLOGIE
ANATOMIE
ASISTENT COORDONATOR
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PATOLOGICĂ
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL ANATOMIE
ANATOMIE
PATOLOGICĂ
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PATOLOGICAĂ
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL ANATOMIE
PATOLOGICĂ
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU FARMACIE
ASISTENT MEDICAL
DEB.A.P.
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
INGRIJITOARE
Nr. total posturi
SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ - PROSECTURA
MEDIC ȘEF SERVICIU
ANATOMIE
ANATOMIE PATOLOGICĂ
S
MEDICI
PATOLOGICĂ
MEDIC PRIMAR ANATOMIE
ANATOMIE
PATOLOGICĂ
S
MEDICI
PATOLOGICĂ
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL ANATOMIE
ANATOMIE
PATOLOGICĂ
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PATOLOGICĂ
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT ANATOMIE
ANATOMIE
PATOLOGICĂ
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PATOLOGICĂ
ANATOMIE
AUTOPSIER DEBUTANT
M
PERSONAL SANITAR MEDIU PATOLOGICA
Nr. total posturi
SERVICIUL DE PREVENIRE A INFECŢIILOR ASOCIATE ASISTENŢEI MEDICALE
MEDIC ȘEF SERVICIU
S
MEDICI
EPIDEMIOLOGIE
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
BOLI INFECȚIOASE
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU IGIENĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
AGENT D.D.D.
G
SANITAR
AGENT D.D.D.
PERSONAL AUXILIAR
AGENT D.D.D. DEBUTANT
G
SANITAR
AGENT D.D.D.
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
MUNCITOR
MUNCITOR NECALIFICAT I
G
MUNCITORI
NECALIFICAT
Nr. total posturi
CABINET PLANIFICARE FAMILIALĂ
MEDICINĂ DE FAMILIE
COMPETENŢĂ
PLANIFICARE
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
MEDICALĂ
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU OCROTIRE
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
DEBUTANT
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
Nr. total posturi
CABINET MEDICINA MUNCII
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
MEDICINA MUNCII
M
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1
1
1
14

1

1
1
3

1

1

1
1
1
5

1
2

1

1
1
6
1
1
1
1
1
1
2
3
1
12

1
1
1
3
2

1247
1247

1250
1251

1252

1253

1254

1255

1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263

1264
1266
1267
1269
1270
1272
1273
1274
1275

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
REGISTRATOR MEDICAL
DEBUTANT

ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
CABINET ONCOLOGIE MEDICALĂ
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PL

M

PERSONAL SANITAR MEDIU STATISTCIAN MEDICAL
CABINET BOLI INFECȚIOASE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE (EDUCAȚIE SPECIFICĂ)
STATISCIAN MEDICAL
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL
CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE (PICIOR DIABETIC)
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
Nr. total posturi
CENTRU SĂNĂTATE MINTALĂ ADULȚI CU STAȚIONARE DE ZI - 35 LOCURI
MEDIC COORDONATOR
S
MEDICI
PSIHIATRIE
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
PSIHIATRIE
MEDIC REZIDENT AN II
S
MEDICI
PSIHIATRIE
ALT PERSONAL SANITAR
PSIHOLOG
S
SUPERIOR
PSIHOLOG
ASISTENT SOCIAL
ALT PERSONAL SANITAR
DEBUTANT
S
SUPERIOR
ASISTENT SOCIAL
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
CENTRU SĂNĂTATE MINTALĂ COPII
PSIHIATRIE
MEDIC ȘEF CSM
S
MEDICI
PEDIATRICA
PSIHIATRIE
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
PEDIATRICA
PSIHIATRIE
MEDIC REZIDENT AN II
S
MEDICI
PEDIATRICA
ALT PERSONAL SANITAR
PSIHOLOG SPECIALIST
S
SUPERIOR
PSIHOLOG
ASISTENT SOCIAL
ALT PERSONAL SANITAR
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
ASISTENT SOCIAL
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
DISPENSAR TBC

1276
1278
1280

MEDIC ȘEF DISPENSAR TBC
MEDIC PRIMAR
MEDIC SPECIALIST

S
S
S

1281

BIOLOG PRINCIPAL

S

1282

ASISTENT COORDONATOR
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

S

1288

1289
1290

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT

PL

PL
PL

MEDICI
MEDICI
MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

0,5
0,5
3

3
1

1

1

1

1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
8

1
2
1
2
1
2
1
1
1
12

PNEUMOFIZIOLOGIE
PNEUMOFIZIOLOGIE
PNEUMOFIZIOLOGIE

1
2
2

BIOLOG
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST

1

ASISTENT APARATURĂ
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICALĂ
ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
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1
6

1
1

1315

REGISTRATOR
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
CENTRU DE SĂNĂTATE MULTIFUNCŢIONAL OCNA MUREŞ
SPITALIZARE DE ZI
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
MEDICINĂ INTERNĂ
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
PEDIATRIE
OBSTETRICA
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
GINECOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
CABINETE MEDICALE
CABINET MEDICINĂ INTERNĂ
ASISTENT MEDICAL
ASIST MED
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET PEDIATRIE
ASISTENT MEDICAL
ASIST MED
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET OBSTETRICĂ GINECOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE
ALT PERSONAL CU STUDII JURIST/ECONOMIST/ING
ȘEF SERVICIU
S
SUPERIOARE
INER
MANAGEMENTUL CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE
MEDIC
S
MEDICI
MEDICINĂ GENERALĂ
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
CONSILIER JURIDIC
ALT PERSONAL CU STUDII
GRADUL I
S
SUPERIOARE
CONSILIER JURIDIC
CONSILIER JURIDIC
ALT PERSONAL CU STUDII
GRADUL II
S
SUPERIOARE
CONSILIER JURIDIC
INSPECTOR DE
ALT PERSONAL SANITAR
SPECIALITATE GRADUL IA
S
SUPERIOR
JURIST/ECONOMIST
INSPECTOR DE
ALT PERSONAL SANITAR
SPECIALITATE GRADUL IA
S
SUPERIOR
ECONOMIST
REFERENT I A
M
PERSONAL MEDIU
REFERENT
Nr. total posturi
COMPARTIMENT DE INTERNĂRI - INFORMAȚII
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
DEBUTANT
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
Nr. total posturi
DIETETICA
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST

1316

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL COORDONATOR

1318

PREOT I

1321

GARDEROBIER

1291
1292

1293
1294
1295
1298
1299

1300

1301

1302

1303
1304
1304
1305
1306
1307
1309
1310
1311

1313
1314

REGISTRATOR MED.
PRINCIPAL

1322

SPĂLĂTOREASĂ CU
GESTIUNE

1331

SPĂLĂTOREASĂ

M

ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
COMPARTIMENT RELIGIOS
ALT PERSONAL CU STUDII
S
SUPERIOARE
PREOT
Nr. total posturi
GARDEROBĂ
G
PERSONAL AUXILIAR
GARDEROBIER
Nr. total posturi
SPĂLĂTORIE
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
Nr. total posturi

1
1
17

1
1
1
3
1

1

1

1
10

1
1
0,5
0,5
1
1
2
1
1
9

2
1
3

1

1
2

2
2
3
3

SPĂLĂTOREASĂ

1

SPĂLĂTOREASĂ

9
10

B. STRUCTURI FUNCȚIONALE - APARAT FUNCȚIONAL
1332

ȘEF SERVICIU

S

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE
TESA
ECONOMIST
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1

1337
1338
1339
1340

1341
1342
1343
1344
1345
1347

1348
1353
1355

INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL I
REFERENT IA
REFERENT CASIER IA

S

TESA

ECONOMIST

S
TESA
ECONOMIST
M
TESA
CONTABIL
M
TESA
CASIER
Nr. total posturi
SERVICIUL INFORMATICĂ ȘI STATISTICĂ MEDICALĂ
ANALIST
S
TESA
PROGRAMATOR

ȘEF SERVICIU
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL II
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

1364
1365

1366

1371

1373
1374

1375

1377
1378
1379
1380

1381
1386
1389
1391
1397
1398
1399
1400

INGINER DE SISTEM

1

S

TESA

ANALIST

1

S

TESA

S

TESA

S

TESA

ECONOMIST
ECONOMIST/INGINER/J
URIST

1401
1403
1408

MAGAZIE
M
TESA
ȘEF DEPOZIT I
M
TESA
MAGAZIONER
M
MUNCITORI
ACHIZITOR
M
MUNCITORI
MANIPULANT BUNURI
Nr. total posturi
CONDUCĂTORI AUTO
MUNCITOR CALIFICAT II
MUNCITORI
CONDUCATORI AUTO
MUNCITOR CALIFICAT III
MUNCITORI
CONDUCATORI AUTO
Nr. total posturi
SERVICIUL RESURSE UMANE ȘI RELATII CU PUBLICUL
ȘEF SERVICIU
S
TESA
ECONOMIST
RESURSE UMANE
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA
S
TESA
ECONOMIST
RELAȚII CU PUBLICUL ȘI CONSILIERE
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA
S
TESA
ECONOMIST
SOCIOLOG
S
TESA
SOCIOLOG
Nr. total posturi
SERVICIUL TEHNIC ADMINISTRATIV ȘI PSM
JURIST/ECONOMIST/ING
ȘEF SERVICIU
S
TESA
INER
TEHNIC ADMINISTRATIV ȘI PSM
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA
S
TESA
INGINER
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA
S
TESA
ECONOMIST
ARHIVAR IA
M
TESA
ARHIVAR
INSPECTOR DE
INGINER APARATURĂ
SPECIALITATE DEBUTANT
S
TESA
MEDICALĂ
MUNCITORI INDIRECT PRODUCTIVI
ȘEF DEPOZIT I
MAGAZIONER
MUNCITOR CALIFICAT IV
MANIPULANT BUNURI

ELECTRICIAN/INSTALA
MUNCITORI
TOR/MECANIC/FOCHIST
MUNCITORI
ELECTRICIAN
MUNCITORI
INSTALATOR
MUNCITORI
MECANIC
MUNCITORI
FOCHIST
MUNCITORI
FOCHIST
MUNCITORI
ZUGRAV
MUNCITORI
TÂMPLAR
CENTRALA TELEFONICĂ
MUNCITOR CALIFICAT III
G
MUNCITORI
TELEFONISTĂ
MUNCITOR SPAȚII VERZI
MUNCITOR NECALIFICAT I
G
MUNCITORI
ACTIVITATE DE ÎNTREȚINERE REVIZIE TEHNICĂ ASCENSOARE
MUNCITOR CALIFICAT III
G
MUNCITORI
LIFTIERA
MUNCITOR CALIFICAT I
MUNCITOR CALIFICAT I
MUNCITOR CALIFICAT I
MUNCITOR CALIFICAT I
MUNCITOR CALIFICAT I
MUNCITOR CALIFICAT II
MUNCITOR CALIFICAT I
MUNCITOR CALIFICAT I

1

TESA

Nr. total posturi
1356
1357
1358
1360

1
1
1
9

S

ECONOMIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
Nr. total posturi
SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE APROVIZIONARE ȘI TRANSPORT
S
TESA
INGINER/ECONOMIST

ȘEF SERVICIU
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA

5

M
G
G
G
G
G
G
G
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1
1
2
7
1
5
2
8
1
1
1
2
5
4
1
5
1

5

2
1
9

1

2
1
1
1

1
5
3
2
6
1
1
1
1
2
5

1409
1410

1411
1412

1414

1417
1423
1426
1429
1430

Nr. total posturi
COMPARTIMENT CONFECȚIONARE, REPARARE ŞI ÎNTREŢINERE INVENTAR MOALE
MUNCITOR CALIFICAT II
G
MUNCITORI
CROITOR
MUNCITOR CALIFICAT IV
G
MUNCITORI
CROITOR
Nr. total posturi
COMPARTIMENT JURIDIC
CONSILIER JURIDIC
GRADUL IA
S
TESA
JURIST
CONSILIER JURIDIC
S
TESA
JURIST
GRADUL I
Nr. total posturi
COMPARTIMENT AUDIT
AUDITOR GRADUL IA
S
TESA
AUDITOR I
Nr. total posturi
BLOCUL ALIMENTAR
MUNCITOR CALIFICAT I
G
MUNCITORI
BUCĂTAR
MUNCITOR CALIFICAT II
G
MUNCITORI
BUCĂTAR
MUNCITOR CALIFICAT III
G
MUNCITORI
BUCĂTAR
MUNCITOR CALIFICAT IV
G
MUNCITORI
BUCĂTAR
MUNCITOR
MUNCITOR NECALIFICAT I
G
MUNCITORI
NECALIFICAT
Nr. total posturi
TOTAL POSTURI UNITATE

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

AVIZAT
SECRETARUL JUDETULUI ALBA
VASILE BUMBU
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34
1
1
2

1
1
2
2
2
3
6
3
3
1
16
1430

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREȘEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Statului de funcţii al
Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna iunie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de
funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud;
- raportul de specialitate nr. 12156 din 18 iunie 2018 al Biroului resurse umane din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
- solicitarea nr. 1693 din 14 iunie 2018 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud,
înregistrată cu nr. 12019 din 15 iunie 2018 la registratura Consiliului Judeţean Alba.
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. a şi 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
- Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
cu modificările şi completările ulterioare.
- O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe
exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 15 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind
transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către
autorităţile administraţiei publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie
Aiud, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 142/31 mai 2018 îşi încetează
aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Biroului resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi Managerul Spitalului de
Pneumoftiziologie Aiud va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Spitalului de
Pneumoftiziologie Aiud, Direcţiei juridică şi relaţii publice şi Biroului resurse umane din
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
AVIZAT,
PREŞEDINTE,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 179
Alba Iulia, 18 iunie 2018

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 179/18 iunie 2018

STAT DE FUNCŢII
AL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD

Nr.
crt.

1
2
3

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

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

66
67
68
69

70
71

Denumirea funcţiei

Nivel
studii

Specialitatea

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

Număr
posturi

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

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

S
PL
G

Biolog/biochimist
Laborator
Îngrijitor curăţenie

1
2
1
6

Total
LABORATOR RADIOLOGIE-IMAGISTICĂ MEDICALĂ
Medic specialist
S
Radiologie
1
76
Asistent medical principal
PL
Radiologie
1
77
Total
2
LABORATOR EXPLORĂRI FUNCIONALE + Comp. ENDOSCOPIE BRONŞICĂ
S
Pneumologie
2
78-79 Medic specialist
Asistent medical principal
PL
Medicină generală
1
80
Total
3
DISPENSAR TBC
Medic primar
S
Pneumologie
1
81
Asistent medical principal
PL
Medicină generală
1
82
Asistent medical principal
PL
Radiologie
1
83
Asistent medical
PL
Medicină generală
1
84
Îngrijitor curăţenie
G
Îngrijitor curăţenie
1
85
Total
5
STATISTICĂ MEDICALA
Registrator medical
M
1
86
Total
1
COMPARTIMENTUL DE PREVENIRE A INFECŢIILOR ASOCIATE ASISTENŢEI
MEDICALE (Ord. 1101/2016)
Medic specialist
S
Epidemiologie
1
87
Asistent medical principal
PL
Epidemiologie
1
88
Infirmieră,
agent
DDD
G
Agent
DDD
1
89
Total
3
CAPELA
Preot gradul II
S
Preot
1
90
Total
1
SPĂLĂTORIE
Spălătoreasă cu gestiune
M;G
Spălătoreasă
1
91
Spălătoreasă
M;G
Spălătoreasă
1
92
Total
2
GARDEROBĂ
Garderobier
M;G
Garderobier
1
93
Total
1
APARAT FUNCŢIONAL
MANAGEMENTUL CALITĂŢII SERVICIILOR MEDICALE
Medic specialist
S
1
94
Consilier Juridic debutant
S
Jurist
1
95
Inspector de specialitate debutant
S
Economist
1
96
Asistent medical principal
PL
Medicină generală
1
97
Total
4
FINANCIAR CONTABILITATE
S
Economist
3
98-100 Inspector de specialitate gradul IA
ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTARE
S
Economist
1
101 Inspector de specialitate gradul I
Total
4
BIROU RESURSE UMANE - SERVICII INTERNE
S
Economist
1
102 Şef birou
Inspector
de
specialitate
gradul
II
S
Economist
1
103
S
Economist
1
104 Inspector de specialitate gradul IA
JURIDIC
S
Jurist
1
105 Consilier juridic gradul II

SERVICII INTERNE (secretariat-registratură, arhivă)
Referent I
M
Referent
1
Arhivar I
M
Arhivar
1
Total
6
SERVICIUL ADMINISTRATIV
S
Inginer
1
108 Şef serviciu
APROVIZIONARE
M
Merceolog
1
109 Referent I
M
1
110 Magaziner
COMPARTIMENT SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA MUNCII, SITUAȚII DE
URGENȚĂ, PROTECȚIE CIVILĂ
S
Inginer
1
111 Inspector de specialitate gradul IA
TEHNIC
SSD
Subinginer
1
112 Subinginer gradul IA
COMPARTIMENT INFORMATICĂ
S
Informatică
1
113 Inspector de specialitate gradul II
Total
6
DESERVIRE GENERALĂ
Agent pază și
G
ordine
1
114 Portar, paznic
Total
1
MUNCITORI ÎNTREȚINERE CLĂDIRI ŞI INSTALAȚII
Instalator
1
115 Muncitor calificat III
Electrician
1
116 Muncitor calificat II
Total
2
MUNCITORI DESERVIRE POSTURI FIXE
Centrala termică
Fochist
2
117-118 Muncitor calificat II
Muncitor calificat III
Fochist
1
119
Centrala telefonică
Telefonist
2
120-121 Muncitor calificat IV
Confecţionare, reparare și întreținere inventar moale
Croitor
1
122 Muncitor calificat III
Aprovizionare, depozitare, manipulare bunuri
Manipulant bunuri
1
123 Muncitor necalificat I
Spaţii verzi
Horticultor
1
124 Muncitor calificat II
1
125 Muncitor necalificat I
Frizeria
Frizer
1
126 Muncitor calificat IV
Conducere auto
Şofer
1
127 Şofer II
Total
11
BUCĂTĂRIE
Bucătar
3
128-130 Muncitor calificat III
Total
3
TOTAL POSTURI
130
106
107

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

AVIZAT,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii
al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 142/31 mai 2018 s-a aprobat Statul de funcţii
al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud.
Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud prin adresa nr. 1693 din 14 iunie 2018 înregistrată la
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 12019 din 15 iunie 2018 a solicitat modificarea unor
funcții în concordanță cu noile denumiri ale funcțiilor prevăzute în Anexa II, Cap. I, punctul 1,
subpunctul.1.4, nr. crt. 2, 6 și 7 și a celor prevăzute în Anexa VIII cap. II lit. A pct. IV, din Legea Cadru nr.153/2017, urmare a modificărilor aduse Anexei II prin O.U.G. nr. 41 din 16 mai 2018
pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice și a modificărilor aduse articolului 11 prin Legea nr. 80 din 28 martie 2018
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscalbugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene .
Având în vedere prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului
Judeţean Alba, în conformitate cu art. 15 din Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.
162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul
Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu
modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean aprobă modificarea
organigramei şi a statului de funcţii ale unităţilor sanitare subordonate, am iniţiat proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 179 din 18 iunie 2018.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Biroul resurse umane
Nr. 12156/18.06.2018
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii
al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean „aprobă
regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii,
regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor
şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de
interes judeţean”.
Articolul 15 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul
ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile
administraţiei publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările şi completările
ulterioare, prevede: „Autoritatea administraţiei publice locale, prin structura cu atribuţii specifice
în domeniu, are următoarele competenţe:
a) aprobă ştatele de funcţii ale unităţilor sanitare subordonate, cu încadrarea în normativele
de personal şi în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat;
b) aprobă modificarea ştatelor de funcţii aprobate;
c) aprobă organigrama şi modificarea acesteia;
d) înaintează Ministerului Sănătăţii, în vederea obţinerii avizului conform, propunerile
managerului unităţii privind modificarea structurii organizatorice, reorganizarea, restructurarea,
schimbarea sediului şi a denumirii pentru unităţile sanitare cu paturi al căror management a fost
transferat, pentru aprobarea acestora..”
Prin adresa nr. 1693 din 14 iunie 2018 Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud solicită
modificarea statului de funcţii, prin transformarea/modificarea unor posturi, precum şi prin
modificarea subordonării unor compartimente din structura funcţională în structura medicală, după
cu urmează:
I.
Modificarea denumirii unor funcții din statul de funcții în conformitate cu
modificările aduse prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 41 din 16 mai 2018 Anexei II la Legea
153/2017 cu modificările și completările ulterioare:
A.
Pentru funcțiile de medic prevăzute în Anexa II Cap. I punctul 1 subpunctul
1.4 nr. crt. 2 şi 6 din Legea 153/2017
Comitet director – Modificarea denumirii funcției de Director medical grad II în Director
medical;
Secţia Pneumologie I: - Modificarea denumirii funcției de Medic şef secţie grad II în
Medic şef secţie;
Secţia Pneumologie II: - Modificarea denumirii funcției de Medic şef secţie grad II în
Medic şef secţie;
Laborator analize medicale + Comp. BK: - Modificarea denumirii funcției de Şef
laborator grad I în Medic şef laborator;
B.
Pentru funcția de farmacist prevăzută în Anexa II Cap. I punctul 1 subpunctul
1.4 nr. crt. 7 din Legea 153/2017
Farmacia: - Modificarea denumirii funcției de Farmacist şef secţie grad I în farmacist şef
secţie
II.
Stabilirea funcțiilor, din aparatul funcțional și alte structuri, potrivit
nomenclatorului funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice instituţiei, prevăzut în
anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV şi în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea – Cadru
nr.153/2017, astfel cum acesta a fost modificat prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 41 din 16 mai
2018.
Art.11 din Legea – Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice cu modificările și completările ulterioare, prevede „Pentru funcţionarii publici şi personalul

contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul propriu al consiliilor
judeţene, primării şi consilii locale, din instituţiile şi serviciile publice de interes local şi judeţean
din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a
consiliului judeţean după caz, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de
unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor”.
Conducerea spitalului a solicitat modificarea funcțiilor din statul de funcții prevăzute în
familia ocupaţională "Administraţie" în Legea nr. 153/2017, după cum urmează:
La Managementul calităţii serviciilor medicale: Modificarea funcției de Economist
debutant în Inspector de specialitate debutant;
La Financiar Contabilitate: Modificarea a trei funcții de Economist gradul IA în Inspector
de specialitate IA;
La Achiziţii publice, contractare: Modificarea funcției de Referent de specialitate gradul II
în Inspector de specialitate gradul I;
La Birou Resurse umane – Servicii interne: Modificarea funcției de Şef birou grad II în
Şef birou; modificarea funcției de Economist gradul II în Inspector de specialitate gradul II; și
modificarea funcției de Referent de specialitate gradul I în Inspector de specialitate gradul IA;
La Servicii interne (secretariat – registratură, arhivă): Modificarea funcției de Referent
tr. I în Referent I și modificarea funcției de Funcţionar/arhivar în Arhivar I;
La Serviciul Administrativ: Modificarea funcției de Şef serviciu grad II în Şef serviciu;
La Aprovizionare: Modificarea funcției de Referent/merceolog tr. I în Referent I
La Compartiment Securitate şi sănătatea muncii, situaţii de urgenţă, protecţie civilă:
Modificarea funcției de Inginer gradul IA în Inspector de specialitate gradul IA;
La Tehnic: Modificarea funcției de Subinginer gradul I în Subinginer gradul IA;
La Compartiment Informatică: Modificarea funcției de Analist programator gradul II în
Inspector de specialitate gradul II.
La Centrală termică: Modificarea a două funcții de Muncitor calificat tr. II în Muncitor
calificat II și Modificarea funcției de Muncitor calificat tr. III în Muncitor calificat III;
La Centrală telefonică: Modificarea a două funcții de Muncitor calificat tr. IV în Muncitor
calificat IV;
La Confecţionare, reparare şi întreţinere inventar moale: Modificarea funcției de
Muncitor calificat tr. III în Muncitor calificat III;
La Aprovizionare, depozitare, manipulare bunuri: Modificarea funcției de Muncitor
necalificat tr. I în Muncitor necalificat I;
La Spaţii verzi: Modificarea funcției de Muncitor calificat tr. III în Muncitor calificat III și
modificarea funcției de Muncitor necalificat tr. I în Muncitor necalificat I;
La Frizerie: Modificarea funcției de Muncitor calificat tr. IV în Muncitor calificat IV;
La Conducere auto: Modificarea funcției de Şofer tr. I în Şofer II;
La Bucătărie: Modificarea a trei funcții de Muncitor calificat tr. III în Muncitor calificat III;
III.
Modificarea subordonării unor compartimente din structura funcţională în
structura medicală.
Statistica medicală se mută din Structura funcţională în Structura medicală după Dispensar
TBC
Compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale se mută din
Structura funcţională în Structura medicală după Statistica medicală
Capela se mută din Structura funcţională în Structura medicală după Compartimentul de
prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale
Spălătoria se mută din Structura funcţională în Structura medicală după Capela
Garderoba se mută din Structura funcţională în Structura medicală după Spălătorie
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul raport
de specialitate, propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea modificării Statului
de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud.
Şef birou,
Suciu Horaţiu Zaharia
Întocmit,
Bălţat Ramona

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII
cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna iunie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru
personalul contractual din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, care ocupă funcţii
prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- raportul de specialitate nr. 12140 din 18 iunie 2018 comun, al Direcției dezvoltare și
bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Alba;
- adresa nr. 8749 din 13 iunie 2018 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
înregistrată cu nr. 11747 din 13 iunie 2018 la registratura Consiliului Judeţean Alba.
Luând în considerare minuta nr. 11329 din 7 iunie 2018 privind consultarea
organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților
salariaților, organizată pentru stabilirea salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II
lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. lit. a și art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 11 alin. 1, art. 11 alin. 2 și art. 38 alin. 3 lit. e din Legea nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se stabilesc, începând cu luna iunie 2018, salariile de bază pentru personalul
contractual din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, care ocupă funcții prevăzute
în „Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor publice din administrația locală” din anexa nr. VIII
cap. II lit. A pct. IV, ale Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei - parte integrantă a prezentei
hotărâri.
Art. 2. (1) În salariile de bază prevăzute în anexă pentru funcţiile de conducere este
inclusă gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă, la nivel maxim.
(2) Salariile de bază prevăzute în anexă pentru funcțiile de execuție sunt la
gradaţia 0. Salariile de bază pentru funcțiile de execuție la gradaţiile 1-5 se determină prin
majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0, potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare.

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi managerului Spitalului
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Spitalului
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcției juridică și relații publice, Direcției dezvoltare și
bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 180
Alba Iulia, 18 iunie 2018

AVIZAT,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 180/18 iunie 2017
SALARIZAREA
personalului contractual din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, care
ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare
1.) Funcții de conducere
Nr.
crt.
1
2

Funcţia

Nivelul
studiilor

Salariile de
bază

S

7987

S

7417

Şef serviciu, şef secţie
Şef birou, şef atelier, şef
laborator, şef oficiu

NOTĂ: Salariile de bază prevăzute pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de
vechime în muncă la nivel maxim
2.) Funcţii de execuţie pe grade și trepte profesionale
Nr.
crt.

Funcţia

1

Auditor

2

Consilier, expert, inspector
de specialitate, revizor
contabil, arhitect, referent
de specialitate, inspector
casier

3

Consilier juridic

4

Tehnician-economist,
secretar superior, interpret
relaţii, interpret
profesional, conductor
arhitect, inspector, referent,
subinginer, arhivist

5

Referent, inspector,
arhivar, referent casier

6

Agent agricol

7

Stenodactilograf, secretardactilograf, dactilograf

Salariile de
bază

Nivelul
studiilor

Gradul

S
S
S
S
S
S

gradul I A
gradul I
gradul II
gradul I A
gradul I
gradul II

5036
4535
4034
4579
4123
3667

S

debutant

3192

S
S
S
S
SSD
SSD
SSD

gradul I A
gradul I
gradul II
debutant
gradul I A
gradul I
gradul II

4579
4123
3667
3192
3914
3553
3173

SSD

debutant

2793

M
M
M
M
M
M;G
M;G
M
M;G
M;G

IA
I
II
debutant
I
II
debutant
IA
I
debutant

2850
2698
2565
2394
2698
2565
2394
2774
2603
2432

Gradația 0

8

Secretar

9

Administrator

10

Şef depozit

11

Casier, magaziner

12

14

Şef formaţie pază/pompieri
Portar, paznic, pompier,
guard, bufetier, manipulant
bunuri, curier
Bucătar, lenjereasă

15

Îngrijitor

16

Maistru

17

Şofer

18

Muncitor calificat

19

Muncitor necalificat

13

M;G
M;G
M
M
M
M
M;G
M;G
M;G

debutant
I
II
I
II
debutant

2603
2432
2774
2603
3040
2774
2774
2603
2603

M;G

2432

M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G

2432
2432
1900
3040
2774
2774
2432
2774
2603
2432
2280
2147

M;G

debutant
I
II
I
II
I
II
III
IV
I
II - fără
sporuri

1900

NOTĂ: Salariile de bază prevăzute la pct. 2.) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază
pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit
prevederilor art. 10 din Legea nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

AVIZAT,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul
contractual din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, care ocupă funcţii
prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare
Potrivit prevederilor art. 11 din Legea nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, „pentru
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale «Administraţie»
din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale, din instituţiile şi
serviciile publice de interes local şi judeţean din subordinea acestora, salariile de bază se
stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al
Municipiului Bucureşti, după caz, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la
nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor”.
În baza Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 141 din 6 iunie 2018, în
cursul lunii iunie comisia cu atribuții privind consultarea, a convocat organizaţia sindicală
reprezentativă la nivel de unitate, din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în
vederea realizării consultării pentru stabilirea salariilor de bază. Consultarea la care au fost
prezentate nivelurile estimate ale salariilor de bază, precum și ierarhizarea posturilor
contractuale pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia a avut loc în data de 7 iunie 2018.
În discuție au fost luate funcțiile prevăzute în „Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor din
administrația locală” din anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Prin adresa nr. 11507/11 iunie 2018 s-a solicitat conducerii Spitalului Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia, identificarea surselor de finanțare a cheltuielilor de personal rezultate prin
aplicarea salariilor din propunerea prezentată în cadrul consultării, respectiv dacă din veniturile
spitalului exceptând sumele alocate de la bugetul local al U.A.T. Județul Alba, se pot finanța
aceste cheltuieli. Din adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia nr. 8749/13 iunie 2018,
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr 11747/13 iunie 2018, reiese faptul că
cheltuielile de personal rezultate, se vor suporta din veniturile spitalului, exceptând sumele
alocate de la bugetul local al U.A.T. Județul Alba.
În propunerea din proiectul de hotărâre, prezentată și reprezentanților salariaților,
ierarhizarea funcţiilor s-a făcut şi prin raportare la principiile prevăzute la art. 6 lit. b - f din
legea salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice, dar şi ținându-se cont de
criteriile generale prevăzute la art. 8 din actul normativ menționat, precum: cunoştinţe şi
experienţă, complexitate, creativitate şi diversitate a activităţilor, judecata şi impactul
deciziilor, responsabilitate, coordonare şi supervizare, dialog social şi comunicare, condiţii de
muncă, incompatibilităţi şi regimuri speciale.
Salariile de bază s-au stabilit, în condiţiile prevăzute la alin. 1 și alin. 2 ale art. 11, cu
respectarea întocmai a alin. 4 al acestui articol din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul că
salariul de bază cel mai mare din ierarhie nu depăşeşte nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei
de vicepreședinte al Consiliului Județean Alba, care se determină prin înmulţirea coeficienţilor
din anexa nr. IX cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare (anexa nr.
IX, lit.C, pct. 4 din legea sus-menţionată).
Având în vedere cele prezentate mai sus în conformitate cu prevederile Regulamentului
de organizare şi funcţionare al Consiliului Județean Alba, am iniţiat, proiectul de hotărâre,
înregistrat cu nr. 180 din 18 iunie 2018.
PREȘEDINTE
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Dezvoltare și Bugete
Biroul resurse umane
Nr. 12140/18.06.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul
contractual din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, care ocupă funcţii
prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare
Prin proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 180 din 18 iunie 2017 s-a propus stabilirea
nivelului salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din
Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare, precum și ierarhizarea acestor funcții.
Potrivit art. 7 lit. a din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, „salariul de bază reprezintă suma de
bani la care are dreptul lunar personalul plătit din fonduri publice, corespunzător funcţiei,
gradului/treptei profesionale, gradaţiei, vechimii în specialitate”, iar potrivit lit. e „salariul
lunar cuprinde salariul de bază ... compensaţiile, indemnizaţiile, sporurile, adaosurile, primele,
premiile, precum şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare corespunzătoare fiecărei
categorii de personal din sectorul bugetar.
Conform art. 11 alin. 1 din legea sus-menţionată „... salariile de bază se stabilesc prin
hotărâre a … consiliului judeţean …”, urmând ca sporurile și celelalte componente ale
salariului lunar să fie stabilite potrivit alin. 3 de către ordonatorul de credite, cu respectarea
prevederilor alin. 4 ce prevede faptul că nivelul veniturilor salariale se stabilește fără a depăși
nivelul indemnizației lunare a vicepreședintelui consiliului județean, și cu respectarea
prevederilor art. 25 alin 2 din aceeași lege ce prevede faptul că ”… pentru instituţiile din
sistemul sanitar …, suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi
indemnizaţiilor, inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă, acordate cumulat pe total buget pentru
fiecare ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază, … şi a
indemnizaţiilor lunare, după caz”
Astfel prin hotărâre a consiliului județean se stabilesc salariile de bază ale personalului
contractual din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, personal care ocupă funcţii
prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
De asemenea, art. 11 alin. 1 mai prevede faptul că stabilirea salariilor se face cu
consultarea organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a
reprezentanţilor salariaţilor, motiv pentru care în data de 7 iunie 2018 a avut loc consultarea
organizaţiei sindicale reprezentative la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
minuta consultărilor fiind înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr.
11329/07.06.2018.
Potrivit art. 3 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 salariile de bază se stabilesc astfel încât să
se asigure promovarea personalului în funcții, grade și trepte profesionale și avansarea în
gradații. Pornind de la aceste aspecte pe paza principiilor sistemului de salarizare și a criteriilor
generale de ierarhizare a posturilor din lege, precum și a ierarhiei prevăzute în nomenclatoarele
funcțiilor din administrația locală, s-a stabilit ierarhia funcțiilor în cadrul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia.
Salariile de bază pentru personalul contractual de execuție din cadrul Spitalului
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia ce ocupă funcțiile prevăzute în „Nomenclatorul și ierarhia
funcțiilor din administrația locală” din anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr.
153/2017, sunt stabilite, în anexa la proiectul de hotărâre, la gradaţia 0. Pentru funcțiile de
conducere în salariile de bază este inclusă gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă, la
nivel maxim.

Potrivit art. 10 din legea sus-menţionată, salariile de bază sunt diferenţiate pe funcţii,
grade/trepte şi gradaţii. Fiecărei funcţii, fiecărui grad/treaptă profesională îi corespund 5
gradaţii, corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă, cu excepţia funcţiilor de conducere
pentru care gradaţia este inclusă în salariul de bază.
Tranşele de vechime în muncă în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii, precum şi
cotele procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază avut la data
îndeplinirii condiţiilor de trecere în gradaţie şi incluse în acesta, sunt următoarele:
a) gradaţia 1 - de la 3 ani la 5 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază cu
cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază;
b) gradaţia 2 - de la 5 ani la 10 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază
avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;
c) gradaţia 3 - de la 10 ani la 15 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază
avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;
d) gradaţia 4 - de la 15 ani la 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de
bază avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază;
e) gradaţia 5 - peste 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu
cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază.
Astfel în proiectul de hotărâre salariile de bază prevăzute pentru funcțiile de execuție
sunt la gradaţia 0, iar cele prevăzute pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de vechime în
muncă la nivel maxim.
Art. 11 alin. 4 din lege prevede obligativitatea stabilirii veniturilor salariale cu
încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli.

Director executiv,
Marian Florin AITAI

Șef birou,
Horațiu Zaharia SUCIU

Întocmit,
Ioana Silvia MATEI

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Spitalul de
Pneumoftiziologie Aiud, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV
din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna iunie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru
personalul contractual din cadrul Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, care ocupă funcţii
prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- raportul de specialitate nr. 12153 din 18 iunie 2018 comun, al Direcției dezvoltare și
bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Alba;
- adresa nr. 1682 din 13 iunie 2018 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, înregistrată
cu nr. 11818 din 13 iunie 2018 la registratura Consiliului Judeţean Alba.
Luând în considerare minuta nr. 11329 din 7 iunie 2018 privind consultarea
organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților
salariaților, organizată pentru stabilirea salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul
Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit.
A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare.
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. lit. a și art. 91 alin.1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 11 alin. 1, art. 11 alin. 2 și art. 38 alin. 3 lit. e din Legea nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se stabilesc, începând cu luna iunie 2018, salariile de bază pentru personalul
contractual din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, care ocupă funcții prevăzute în
„Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor publice din administrația locală” din anexa nr. VIII cap.
II lit. A pct. IV, ale Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei - parte integrantă a prezentei
hotărâri.
Art. 2. (1) În salariile de bază prevăzute în anexă pentru funcţiile de conducere este
inclusă gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă, la nivel maxim.
(2) Salariile de bază prevăzute în anexă pentru funcțiile de execuție sunt la
gradaţia 0. Salariile de bază pentru funcțiile de execuție la gradaţiile 1-5 se determină prin
majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0, potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare.

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi managerul Spitalului de
Pneumoftiziologie Aiud vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Spitalului de
Pneumoftiziologie Aiud, Direcției juridică și relații publice, Direcției dezvoltare și bugete și
Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 181
Alba Iulia, 18 iunie 2017

AVIZAT,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 181/18 iunie 2018
SALARIZAREA
personalului contractual din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud
care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare
1.) Funcții de conducere
Nr.
crt.

Funcţia
Şef serviciu, şef secţie
Şef birou, şef atelier, şef laborator,
şef oficiu

1
2

Nivelul
studiilor

Salarii de
bază

S

5265

S

4324

NOTĂ: Salariile de bază prevăzute pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de
vechime în muncă la nivel maxim
2.) Funcţii de execuţie pe grade și trepte profesionale

Nr.
crt.

Funcţia

1

2

Auditor
Consilier, expert, inspector
de specialitate, revizor
contabil, arhitect, referent
de specialitate, inspector
casier

3

Consilier juridic

4

Tehnician-economist,
secretar superior, interpret
relaţii, interpret
profesional, conductor
arhitect, inspector, referent,
subinginer, arhivist

5

Referent, inspector,
arhivar, referent casier

6

Agent agricol

7

Stenodactilograf, secretardactilograf, dactilograf

Salarii de
bază

Nivelul
studiilor

Gradul

S
S
S
S
S
S

gradul I A
gradul I
gradul II
gradul I A
gradul I
gradul II

3697
3033
2486
3534
2897
2387

S

debutant

S
S
S
S
SSD
SSD
SSD

gradul I A
gradul I
gradul II
debutant
gradul I A
gradul I
gradul II

2094
3534
2897
2284
2094
2720
2178
1960

SSD

debutant

M
M
M
M
M
M;G
M;G
M
M;G
M;G

IA
I
II
debutant
I
II
debutant
IA
I
debutant

Gradația 0

1925
2178
2108
1960
1892
2108
1960
1892
2387
2132
1892

8

Secretar

9

Administrator

10

Şef depozit

11

Casier, magaziner

12

14

Şef formaţie pază/pompieri
Portar, paznic, pompier,
guard, bufetier, manipulant
bunuri, curier
Bucătar, lenjereasă

15

Îngrijitor

16

Maistru

17

Şofer

18

Muncitor calificat

19

Muncitor necalificat

13

M;G
M;G
M
M
M
M
M;G
M;G
M;G

debutant
I
II
I
II
debutant

1950
1892
2387
2182
2387
2182
2132
1950
2182

M;G
M;G
M;G
M;G

debutant

M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G

I
II
I
II
I
II
III
IV
I
II - fără
sporuri

M;G

1725
1725
1725
1346
2132
1950
2310
2224
1888
1810
1725
1680
1563
1375

NOTĂ: Salariile de bază prevăzute la pct. 2.) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază
pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit
prevederilor art. 10 din Legea nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

AVIZAT,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual
din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr.
VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare

Potrivit prevederilor art. 11 din Legea nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, „pentru
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale «Administraţie»
din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale, din instituţiile şi serviciile
publice de interes local şi judeţean din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin
hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului
Bucureşti, după caz, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate
sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor”.
În baza Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 141 din 6 iunie 2018, în
cursul lunii iunie comisia cu atribuții privind consultarea, a convocat organizaţia sindicală
reprezentativă la nivel de unitate, din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, în vederea
realizării consultării pentru stabilirea salariilor de bază. Consultarea la care au fost prezentate
nivelurile estimate ale salariilor de bază, precum și ierarhizarea posturilor contractuale pentru
Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud a avut loc în data de 7 iunie 2018.
În discuție au fost luate funcțiile prevăzute în „Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor din
administrația locală” din anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Prin adresa nr. 11508/11 iunie 2018 s-a solicitat conducerii Spitalului de
Pneumoftiziologie Aiud, identificarea surselor de finanțare a cheltuielilor de personal rezultate
prin aplicarea salariilor din propunerea prezentată în cadrul consultării, respectiv dacă din
veniturile spitalului exceptând sumele alocate de la bugetul local al U.A.T. Județul Alba, se pot
finanța aceste cheltuieli. Din adresa Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud nr.1682/13.06.2018,
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 11818/13.06.2018, reiese faptul că
cheltuielile de personal rezultate, nu pot fi suportate din veniturile spitalului şi se solicită
menţinerea salariilor în forma existentă până la sfârşitului anului 2018.
În propunerea din proiectul de hotărâre, s-a respectat ierarhizarea funcţiilor și nivelul
salariilor (majorate cu 25%), astfel cum acestea au fost stabilite prin Legea nr. 250/2016
privind aprobarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscalbugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Salariile de bază s-au stabilit, în condiţiile prevăzute la alin. 1 și 2 ale art. 11, cu
respectarea întocmai a alin. 4 al acestui articol din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul că
salariul de bază cel mai mare din ierarhie nu depăşeşte nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei
de vicepreședinte al Consiliului Județean Alba, care se determină prin înmulţirea coeficienţilor
din anexa nr. IX cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare (anexa nr.
IX, lit.C, pct. 4 din legea sus-menţionată).
Având în vedere cele prezentate mai sus în conformitate cu prevederile Regulamentului
de organizare şi funcţionare al Consiliului Județean Alba, am iniţiat, proiectul de hotărâre,
înregistrat cu nr. 181 din 18 iunie 2018.
PREȘEDINTE
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Dezvoltare și Bugete
Biroul resurse umane
Nr. 12153/18.06.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul
contractual din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, care ocupă funcţii prevăzute
în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare
Prin proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 181 din 18 iunie 2017 s-a propus stabilirea
nivelului salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Spitalului de
Pneumoftiziologie Aiud, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din
Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare, precum și ierarhizarea acestor funcții.
Potrivit art. 7 lit. a din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, „salariul de bază reprezintă suma de
bani la care are dreptul lunar personalul plătit din fonduri publice, corespunzător funcţiei,
gradului/treptei profesionale, gradaţiei, vechimii în specialitate”, iar potrivit lit. e „salariul
lunar cuprinde salariul de bază ... compensaţiile, indemnizaţiile, sporurile, adaosurile, primele,
premiile, precum şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare corespunzătoare fiecărei
categorii de personal din sectorul bugetar.
Conform art. 11 alin. 1 din legea sus-menţionată „... salariile de bază se stabilesc prin
hotărâre a … consiliului judeţean …”, urmând ca sporurile și celelalte componente ale
salariului lunar să fie stabilite potrivit alin. 3 de către ordonatorul de credite, cu respectarea
prevederilor alin. 4 ce prevede faptul că nivelul veniturilor salariale se stabilește fără a depăși
nivelul indemnizației lunare a vicepreședintelui consiliului județean, și cu respectarea
prevederilor art. 25 alin 2 din aceeași lege ce prevede faptul că ”… pentru instituţiile din
sistemul sanitar …, suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi
indemnizaţiilor, inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă, acordate cumulat pe total buget pentru
fiecare ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază, … şi a
indemnizaţiilor lunare, după caz”.
Astfel prin hotărâre a consiliului județean se stabilesc salariile de bază ale personalului
contractual din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, care ocupă funcţii prevăzute în
anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
De asemenea, art. 11 alin. 1 mai prevede faptul că stabilirea salariilor se face cu
consultarea organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a
reprezentanţilor salariaţilor, motiv pentru care în data de 7 iunie 2018 a avut loc consultarea
organizaţia sindicală reprezentativă la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, minuta
consultărilor fiind înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr.
11329/07.06.2018.
Potrivit art. 3 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, salariile de bază se stabilesc astfel
încât să se asigure promovarea personalului în funcții, grade și trepte profesionale și avansarea
în gradații. Pornind de la aceste aspecte pe paza principiilor sistemului de salarizare și a
criteriilor generale de ierarhizare a posturilor din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum și a
ierarhiei prevăzute în nomenclatoarele funcțiilor din administrația locală, s-a stabilit ierarhia
funcțiilor în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud.
Salariile de bază pentru personalul contractual de execuție din cadrul Spitalului de
Pneumoftiziologie Aiud ce ocupă funcțiile prevăzute în „Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor
din administrația locală” din anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017, sunt

stabilite, în anexa la proiectul de hotărâre, la gradaţia 0. Pentru funcțiile de conducere în
salariile de bază este inclusă gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă, la nivel maxim.
Potrivit art. 10 din legea sus-menţionată, salariile de bază sunt diferenţiate pe funcţii,
grade/trepte şi gradaţii. Fiecărei funcţii, fiecărui grad/treaptă profesională îi corespund 5
gradaţii, corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă, cu excepţia funcţiilor de conducere
pentru care gradaţia este inclusă în salariul de bază.
Tranşele de vechime în muncă în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii, precum şi
cotele procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază avut la data
îndeplinirii condiţiilor de trecere în gradaţie şi incluse în acesta, sunt următoarele:
a) gradaţia 1 - de la 3 ani la 5 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază cu
cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază;
b) gradaţia 2 - de la 5 ani la 10 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază
avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;
c) gradaţia 3 - de la 10 ani la 15 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază
avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;
d) gradaţia 4 - de la 15 ani la 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de
bază avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază;
e) gradaţia 5 - peste 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu
cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază.
Astfel în proiectul de hotărâre salariile de bază prevăzute pentru funcțiile de execuție
sunt la gradaţia 0, iar cele prevăzute pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de vechime în
muncă la nivel maxim.
Art. 11 alin. 4 din lege prevede obligativitatea stabilirii veniturilor salariale cu
încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli.
Director executiv,
Marian Florin AITAI

Șef birou,
Horațiu Zaharia SUCIU

Întocmit,
Ioana Silvia Matei

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacantă director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba
de către domnul Valentin - Ioan FRĂCEA

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna iunie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar
a funcţiei publice de conducere vacantă - director general al Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Alba de către domnul Valentin- Ioan FRĂCEA;
- raportul de specialitate nr. 12185 din 19 iunie 2018 al Biroului resurse umane din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
Luând în considerare avizul nr. _______ al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
înregistrat la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. _________, pentru exercitarea cu
caracter temporar a funcţiei publice de conducere de director general al Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Alba de către domnul Valentin- Ioan FRĂCEA.
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. a şi art. 91 alin. 2 lit. e din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
- art. 92 alin. 1 și alin. 2 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentului - cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de
asistență socială și protecția copilului, aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială
şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare, 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. Începând cu data de 1 iulie 2018 domnul Valentin - Ioan FRĂCEA - director
general adjunct în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba,
exercită cu caracter temporar prin promovare temporară, funcţia publică de conducere director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, până la
ocuparea funcției publice prin concurs, dar nu mai mult de 6 luni, respectiv 31 decembrie 2018.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va efectua toate demersurile
necesare în vederea stabilirii drepturilor de natură salarială și a atribuțiilor de serviciu ale
domnului Valentin- Ioan FRĂCEA, pe perioada exercitării cu caracter temporar a funcției
publice de conducere - director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Alba.
Art. 3. Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 159/13 iunie 2018 își
încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 4. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Direcției

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, domnului Valentin- Ioan FRĂCEA,
Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei juridică şi relaţii publice, Direcției dezvoltare
și bugete, Compartimentului unități de asistență medicală, socială, învățământ special şi
Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 182
Alba Iulia, 19 iunie 2018

AVIZAT,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de
conducere vacantă - director general al Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Alba de către domnul Valentin - Ioan FRĂCEA
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 158 din 13 iunie 2018 raportul de serviciu
al directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba a
încetat de drept ca urmare a îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului
minim de cotizare pentru pensionare. Urmare acestei hotărâri funcția publică de conducere a
devenit vacantă.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 159 din 13 iunie 2018, pentru asigurarea
conducerii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba au fost delegate
atribuțiile directorului general al direcției, domnului Valentin - Ioan FRĂCEA, director general
adjunct.
Procedura de organizare a concursului de recrutare pentru funcțiile publice este
reglementată de H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, și Regulamentul - cadru de organizare și
funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, aprobat prin H.G.
nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale
serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și
completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare.
Pentru funcția publică de conducere - director general al Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Alba responsabilitatea organizării concursului revine Agenției
Naționale a Funcționarilor Publici.
În vederea demarării procedurii de concurs pentru ocuparea funcției publice de
conducere, prin adresa nr. 12090 din 18 iunie 2018, am solicitat Ministerului Muncii și Justiției
Sociale, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. 5 lit. c din Regulamentul - cadru de
organizare şi funcţionare al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, un
reprezentant în comisia de concurs și un reprezentant în comisia de soluționare a contestațiilor,
aceasta fiind prima etapă în organizarea concursului. Perioada estimată privind derularea
procedurii de concurs este de 2-3 luni.
De regulă, delegarea atribuțiilor unei funcții publice se face pentru o perioadă scurtă de
timp deoarece pentru exercitarea anumitor atribuții din fișa postului, este obligatoriu ca funcția
publică să fie exercitată cu caracter temporar sau ocupată definitiv. Din aceste considerente se
impune exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere de director general
până la ocuparea acestei funcții prin concurs.
Măsura de exercitare cu caracter temporar se dispune pe o perioadă de maximum 6 luni
într-un an calendaristic sau până la ocuparea acesteia prin concurs, cu avizul Agenţiei Naţionale
a Funcţionarilor Publici. Prin adresa nr. 11790 din 13 iunie 2018 am solicitat Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici avizul pentru exercitarea cu caracter temporar a funcției
publice de conducere de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Alba, de către domnul Valentin- Ioan FRĂCEA.
Domnul Valentin - Ioan FRĂCEA ocupă în momentul de față funcția publică de
conducere - director general adjunct în cadrul Direcției Publice Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Alba, îndeplineşte condiţiile de studii şi de vechime în specialitatea studiilor
pentru ocuparea funcţiei publice și nu are o sancţiune disciplinară aplicată.
Potrivit prevederilor art. 91 alin. 1 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administrației publice
locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare consiliul județean îndeplinește, în
condițiile legii, atribuții 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, motiv pentru care am iniţiat, potrivit
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, proiectul de
hotărâre, înregistrat cu nr. 182/19 iunie 2018.
PREȘEDINTE
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Biroul resurse umane
Nr. 12185/19.06.2018

Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de
conducere vacantă - director general al Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Alba de către domnul Valentin - Ioan FRĂCEA
Raportul de serviciu al directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Alba, a încetat de drept în data de 13 iunie 2018, ca urmare a îndeplinirii
cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare.
Modalitățile de ocupare a unei funcții publice vacante, prevăzute de Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcționarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare,
sunt: transfer, recrutare, promovare, exercitare cu caracter temporar. Aceste forme de ocupare a
unei funcții publice vacante, presupun parcurgerea unor proceduri reglementate de Legea nr.
188/1999 și de Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările
ulterioare.
Pentru asigurarea conducerii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Alba, până la ocuparea definitivă a funcției, prin proiectul de hotărâre s-a propus
exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere de director general de către un
funcționar public din cadrul aparatului propriu al direcției Exercitarea cu caracter temporar se
face în conformitate cu prevederile art. 92 al Legii nr. 188/1999 ce prevede: ”(1) Exercitarea
cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere vacante sau temporar vacante se
realizează prin promovarea temporară a unui funcţionar public care îndeplineşte condiţiile de
studii şi de vechime în specialitatea studiilor pentru ocuparea funcţiei publice şi care nu are o
sancţiune disciplinară aplicată, care nu a fost radiată” de asemenea ”Dacă funcţia publică este
vacantă, măsura prevăzută la alin. (1) se dispune de către persoana care are competenţa
numirii în funcţia publică, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic, cu avizul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici”.
Astfel s-a solicitat Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, prin adresa nr.
11790/13.06.2018, avizul de exercitare temporară a funcției de director general, pentru domnul
Valentin- Ioan FRĂCEA.
Având în vedere art. 91 alin (2) lit. e din Legea administrației publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care prevede în sarcina
consiliul județean următoarele: ”numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi
încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii,
pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean.” și luând în
considerare aspectele menționate anterior, propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre privind
exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacantă de director general al
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba de către domnul ValentinIoan FRĂCEA.

ŞEF BIROU,
Horaţiu Zaharia SUCIU
Întocmit,
Niculina HAȚEGAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Statului de funcţii
al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna iunie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de
funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
- raportul de specialitate nr. 12229/19 iunie 2018 al Biroului resurse umane din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
- solicitarea nr. 7227/19 iunie 2018 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 12186/19
iunie 2018;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. a, art. 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 64 alin. 2 și art. 68 alin 2 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor
publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 113 alin. 5 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 31 alin. 2 și art. 31 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 8 alin. 1 din Regulamentul - cadru de organizare și funcționare al Direcției
generale de asistență socială și protecția copilului, aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru
aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de
asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările
ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba, urmând să aibă structura prevăzută în anexa - parte
integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Anexa 2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 126 din 8 mai 2018 îşi
încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Biroului resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi directorului general al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba (care exercită temporar
atribuțiile acestei funcții publice de conducere) va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art. 4. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, 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. 185
Alba Iulia, 19 iunie 2018

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 185 din 19 iunie 2018
STAT DE FUNCȚII
AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
ȘI PROTECȚIA COPILULUI ALBA
Nr.Crt
1*
2*
3**
4*
5**
6**
7*
8**
9**
10**
11*
12**
13**
14**
15
16
17
18
19
20
21*
22**
23**
24**
25*
26**
27**
28**
29
30
31
32
33
34

Denumirea funcţiei

Clasa/
Studii

Gradul

Număr de
posturi

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

muncă
35
inspector de specialitate II
S
0.5
Compartimentul Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
36
medic specialist - Preşedinte Comisie
S
1
37**
consilier
I
asistent
2
Serviciul de evaluare complexă pentru copii
38*
șef serviciu - gradul II
I
1
39**
consilier
I
superior
8
40
consilier
I
asistent
1
41
asistent social principal
S
2
42
inspector de specialitate IA
S
0.5
43
medic primar pediatrie
S
1
Serviciul de intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație,
repatrieri, violență domestică și prevenirea marginalizării sociale
44*
șef serviciu - gradul II
I
1
45**
consilier
I
superior
3
46**
consilier
I
principal
1
47**
consilier
I
asistent
1
48
psiholog practicant
S
1
49
psiholog specialist
S
1
Serviciul management de caz pentru copii și
managementul calității serviciilor de tip familial
50*
șef serviciu - gradul II
I
1
51**
consilier
I
superior
14
52**
consilier
I
principal
2
53**
consilier
I
asistent
3
54**
consilier
I
debutant
1
55
asistent social principal
S
1
Serviciul management de caz pentru copii și
managementul calității serviciilor de tip rezidențial
56*
şef serviciu - gradul II
I
1
57**
consilier
I
superior
9
58**
consilier
I
asistent
1
Serviciul management de caz pentru persoane adulte
cu dizabilități și monitorizare servicii sociale
59*
șef serviciu - gradul II
I
1
60**
consilier
I
superior
7
61**
consilier
I
asistent
1
62**
consilier
I
debutant
2
63
psiholog specialist
S
1
64
asistent social principal
S
5
65
asistent social specialist
S
1
66
asistent social specialist
S
1
67
asistent social practicant
S
1
Biroul intervenție în regim de urgența în domeniul asistenței sociale
68*
șef birou - gradul II
I
1
69**
consilier
I
superior
1
70**
consilier
I
principal
2
71**
consilier
I
asistent
2
Biroul evidență și plată beneficii de asistență socială
72*
şef birou - gradul II
I
1
73**
consilier
I
superior
3
74**
consilier
I
principal
1
75**
consilier
I
asistent
1

Serviciul financiar – contabil

76*
77**
78*
79*
80**
81**
82**
83**
84
85**
86**
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

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

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

muncitor calificat IV (bucătar)
M;G
muncitor calificat IV (fochist)
M;G
spălătoreasă
G
paznic
M;G
șofer I
G
Casa de tip familial nr. 15 Abrud
educator principal
M
educator debutant
M
psiholog practicant
S
asistent social practicant
S
asistent medical
PL
asistent medical debutant
PL
Casa de tip familial nr. 2 Abrud
educator principal
M
educator debutant
M
asistent medical debutant
PL
asistent medical
PL
psiholog practicant
S
asistent social principal
S
Casa de tip familial nr. 3 Abrud
asistent social principal
SSD;S
educator principal
M
educator
M
educator debutant
M
asistent medical
PL
asistent medical debutant
PL
psiholg practicant
S
Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 15 Abrud
asistent medical
PL
asistent social principal
S
educator principal
M
educator
M
infirmier debutant
G
Casa de tip familial nr. 6 Cîmpeni
psiholog practicant
S
asistent social debutant
S
asistent medical
PL
asistent medical principal
PL;SSD
educator principal
M
educator
M
educator debutant
M
Locuința protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 14 Abrud
educator principal
M
educator
M
infirmier
G
infirmier debutant
G
Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 6 Abrud
educator principal
M
educator
M
infirmier debutant
G
infirmier
G
Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 7 Abrud
asistent social principal
S
educator principal
M

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

168

educator debutant
M
1
Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 8 Abrud
169
asistent social principal
S
1
170
educator principal
M
4
171
educator debutant
M
1
Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Baia de Arieş
172
șef centru - gradul II
S
1
173
adjunct șef centru - gradul II
S
1
174
medic
S
1
175
kinetoterapeut debutant
S
1
176
terapeut ocupaţional
S
1
177
terapeut ocupaţional debutant
S
1
178
psiholog stagiar
S
1
179
asistent social principal
S
1
180
asistent social debutant
S
1
181
asistent medical
PL;SSD
6
182
asistent medical principal
1
183
infirmier
G
16
184
infirmier debutant
G
3
185
muncitor calificat I (bucătar)
G
4
186
muncitor calificat IV (bucătar)
G
1
187
muncitor calificat I (întreținere)
G;M
1
188
muncitor calificat I (fochist)
G;M
4
189
muncitor calificat IV (fochist)
G;M
1
190
referent IA
M
1
191
magaziner
G;M
1
192
îngrijitor
G
2
Centrul de tranzit Alba Iulia
193
asistent social principal
S
1
194
psiholog practicant
S
1
195
terapeut ocupaţional debutant
S
1
196
educator
M
1
197
educator debutant
M
1
Centrul de primire în regim de urgenţă „Pinocchio” Alba Iulia
198
asistent social principal
S
1
199
asistent medical principal
PL
0.5
200
asistent medical
PL
0.5
201
psiholog practicant
S
1
202
psiholog practicant
S
0.5
203
psihopedagog
S
0.5
204
educator principal
M
3
205
educator
SSD
1
206
educator
M
2
207
educator debutant
M
1
208
administrator I
M
0.5
Casa de tip familial nr. 9 Alba Iulia
209
inspector de specialitate II
S
1
210
asistent medical
PL
3
211
asistent medical principal
PL
0.5
212
asistent medical debutant
PL
0.5
213
psihopedagog
S
1
214
psiholog stagiar
S
1
215
educator principal
M
4
216
educator
M
3

217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267

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

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

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

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

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

344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363

asistent medical principal
PL
1
asistent medical
PL
2
asistent medical debutant
PL
1
educator principal
M
6
educator
M
2
muncitor calificat I (întreținere)
G
1
magaziner
M
1
Casa de tip familial nr. 5 Aiud
asistent medical
PL
1
asistent medical debutant
PL
1
educator debutant
M
5
Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 17 Sîncrai
educator principal
M
6
educator
M
1
infirmier
G
1
Casa de tip familial „Speranţa Copiilorˮ Cugir
șef centru gradul II
S
1
asistent medical
PL
3
asistent social principal
S
1
psihopedagog
S
1
educator principal
M
2
educator
M
5
educator debutant
M
1
educatoare
M
1
Centrul maternal pentru 6 cupluri mamă - copil „Speranţaˮ Alba Iulia
șef centru - gradul II
S
1
asistent social principal
S
1
psiholog stagiar
S
1
asistent medical principal
PL;SSD
2
educator principal
SSD
1
educator
S
1
educator principal
M
1
Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică pentru persoane adulte cu
dizabilități Galda de Jos
șef centru – gradul II
S
1
adjunct şef centru - gradul II
SSD;S
1
medic primar
S
2
medic primar (psihiatrie)
S
0.5
medic primar (psihiatrie)
S
0.5
medic specialist (psihiatrie)
S
2
medic
S
5
asistent social principal
S
4
asistent social specialist
S
1
kinetoterapeut
S
1
psiholog specialist
S
0.5
psiholog specialist
S
0.5
psiholog specialist
S
2
psiholog practicant
S
3
terapeut ocupaţional
S
7
terapeut ocupaţional debutant
S
7
art terapeut
M;PL
1
instructor de ergoterapie
M;PL
1
instructor de ergoterapie debutant
M;PL
1
asistent medical principal
PL;SSD
31

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

asistent medical
PL;SSD
6
asistent medical debutant
PL;SSD
2
masor principal
M
4
masor
M
3
infirmier
G
125
infirmier debutant
G
15
farmacist
S
2
fiziokinetoterapeut debutant
S
1
inspector de specialitate IA
S
3
inspector de specialitate I
S
1
inspector de specialitate II
S
1
inspector de specialitate debutant
S
3
magaziner
G;M
1
kinetoterapeut debutant
S
1
kinetoterapeut principal
S
1
profesor C.F.M. principal
S
1
profesor C.F.M.
S
1
subinginer IA
SSD;S
1
muncitor calificat I (bucătar)
M;G
5
muncitor calificat II (bucătar)
M;G
7
muncitor calificat IV (bucătar)
M;G
2
muncitor calificat I (instalator)
M;G
1
muncitor calificat I (electrician)
M;G
3
muncitor calificat I (frizer)
M;G
2
muncitor calificat I (fochist)
M;G
6
spălătoreasă
M;G
6
muncitor calificat II (lenjereasă)
M;G
2
muncitor calificat I (croitoreasă)
M;G
1
șofer I
M;G
1
Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 10 Cricău
asistent social specialist
SSD;S
1
educator principal
M
4
educator debutant
M
1
Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Gîrbova
șef centru - gradul II
S
1
inspector de specialitate I
S
2
asistent social principal
S
1
psiholog practicant
S
1
terapeut ocupaţional debutant
S
1
masor debutant
M
1
asistent medical principal
PL
3
asistent medical
PL
2
infirmier
G
18
infirmier debutant
G
2
magaziner
M
1
muncitor calificat I (bucătar)
G;M
1
muncitor calificat II (bucătar)
G;M
1
muncitor calificat IV (bucătar)
G;M
3
spălătoreasă
G
1
muncitor calificat I (lenjereasă)
G
1
șofer I
M
1
muncitor calificat I (întreţinere)
G;M
3
muncitor necalificat I
G
1
Locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 13 Gîrbova

415
416
417
418
419
420

educator principal
M
1
infirmier
G
4
infirmier debutant
G
1
Locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 3 Gîrbova
infirmier
G
2
infirmier debutant
G
3
educator principal
M
3
TOTAL GENERAL
1133

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

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 126 din 8 mai 2018 au fost aprobate
Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba prin adresa nr. 7227
din 19 iunie 2018 înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 12186 din 19
iunie 2018, solicită modificarea statului de funcţii, în sensul transformării unor funcții publice
ocupate ca urmare a promovării în grad profesional sau în clasă, a titularilor acestora, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici,
republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu
modificările și completările ulterioare.
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. 185 din 19 iunie 2018.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA
Biroul resurse umane
Nr. 12229/ 19.06.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba
Conform art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare, Consiliul
județean are ”atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al
consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor
comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean”, respectiv ”aprobă regulamentul de
organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul
de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi
serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de
interes judeţean”.
Prin adresa nr. 7227/19.06.2018 înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu
nr. 12186/19.06.2018, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba
solicită modificarea statului de funcții ca urmare a finalizării concursului de promovare în grad
profesional astfel:
La Serviciul Juridic şi Contencios
- transformarea unei funcții publice de consilier juridic, clasa I, gradul profesional
principal în funcție publică de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior;
La Serviciul de evaluare complexă pentru copii
- transformarea a doua funcțiii publice de consilier, clasa I, gradul profesional principal
în funcții publice de consilier, clasa I, gradul profesional superior;
La Serviciul Management de caz pentru copii și managementul calității serviciilor
de tip familial
- transformarea unei funcții publice de consilier, clasa I, gradul profesional principal în
funcție publică de consilier, clasa I, gradul profesional superior;
La Serviciul Management de caz pentru persoane adulte cu dizabilități și
monitorizare servicii sociale
- transformarea unei funcții publice de consilier, clasa I, gradul profesional principal în
funcție publică de consilier, clasa I, gradul profesional superior;
La Biroul Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială
- transformarea unei funcții publice de consilier, clasa I, gradul profesional principal în
funcție publică de consilier, clasa I, gradul profesional superior.
Potrivit prevederilor art. 61 alin 2 din Legea nr. 188/1999 priviund Statutul
funcționarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare: ”Promovarea în
funcţia publică de execuţie în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul
public se face prin concurs sau examen, organizat semestrial de către autorităţile şi instituţiile
publice, prin transformarea postului ocupat de funcţionarul public ca urmare a promovării
concursului sau examenului”.
De asemenea s-a solicitat modificarea statului de funcții ca urmare a finalizării
concursului de promovare în clasă astfel:
La Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap
- transformarea funcției publice de referent, clasa III, gradul profesional superior în
funcție publică de consilier, clasa I, gradul profesional asistent.
Potrivit prevederilor art. 68 alin. 1 și 2 din Legea nr. 188/1999 priviund Statutul
funcționarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare:
”(1) În urma dobândirii unei diplome de studii de nivel superior, funcţionarii publici de
execuţie au dreptul de a participa la examenul organizat pentru ocuparea unei funcţii publice
într-o clasă superioară celei în care sunt încadraţi, dacă studiile absolvite sunt în specialitatea
în care îşi desfăşoară activitatea sau dacă autoritatea ori instituţia publică apreciază că
studiile absolvite sunt utile pentru desfăşurarea activităţii.

(2) Promovarea în condiţiile alin. (1) se face prin transformarea postului ocupat de
funcţionarul public ca urmare a promovării examenului.”
Articolul 31 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătiti din
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precizează faptul că: ”În situaţia în
care nu există un post vacant, promovarea personalului plătit din fonduri publice în funcţii,
grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcţii în
care acesta este încadrat într-unul de nivel imediat superior.”.
Având în vere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere și în
conformitate cu prevederile art. 113 alin. 5 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale cu
modificările şi completările ulterioare, ce prevede faptul că ”Regulamentele-cadru de
organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi structura orientativă de
personal a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale, urmând ca regulamentul propriu, organigrama şi statul de
funcţii să fie aprobate prin hotărâre a consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General
al Municipiului Bucureşti” propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea
modificării Statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Alba.

ŞEF BIROU,
Horaţiu Suciu

Întocmit,
Niculina Hațegan

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PRESEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea actualizării Monografiei economico-militară a Județului Alba

Consiliul Județean Alba convocat în ședința ordinară din luna iunie 2018;
Luând în dezbatere :
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizări Monografiei
economico-militară a Județului Alba;
- raportul de specialitate nr. 12175 din 19 iunie 2018 al Structurii de securitate la proiectul
de hotărâre privind aprobarea actualizării Monografiei economico-militară a Județului Alba;
- adresa Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale – Județul Alba nr. 143/AB din 15
iunie 2018 înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 12127 din 18 iunie 2018.
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administrației
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 35 lit. d din Legea nr. 45/1994 a apărării naționale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- art. 31-33 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu
modificările și completările ulterioare;
- art. 47 lit. f din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a
teritoriului pentru apărare, republicată;
- art. 1 din H.G. nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu, cu
modificările și completările ulterioare;
- art. 4 alin. 1 din Instrucțiunile privind întocmirea și actualizarea monografiei
economico-militare a județului, respectiv a municipiului București aprobate prin H. G.
nr.1174/2011.
- Instrucțiunile nr. 29/18 iulie 2012 ale Președintelui Administrației Naționale a
Rezervelor de Stat și Probleme Speciale
În temeiul art. 97 și art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr.215/2001 a administrației publice
locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă actualizarea Monografiei economico-militară a Județului Alba,
document care are atribuit nivel de clasificare secret de serviciu, sens în care, anexele nr. 1a),
1b), 1c), 5, 8e), 10, 11, 12, 14, 16 și 20b), se modifică și se înlocuiesc în mod corespunzător cu
anexele la prezenta hotărâre.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Structura de securitate din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre (cu excepția anexelor)
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, Biroului resurse umane și Structurii de securitate din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.
Art. 4. Prin intermediul Structurii de securitate din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Alba prezenta hotărâre (împreună cu anexele) se comunică: Administrației
Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Centrului Militar Județean Alba și
Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale – Județul Alba.
AVIZAT
PREŞEDINTE,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU
Înregistrat cu nr. 184
Alba Iulia, 19 iunie 2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Monografiei economicomilitară a Județului Alba

Prin H.G. nr. 1174/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind întocmirea și
actualizarea monografiei economico-militare a județului, respectiv a municipiului București a
fost stabilită în sarcina consiliilor județene, ca împreună cu structurile teritoriale pentru probleme
speciale, să actualizeze anual, respectiv până la sfârșitul semestrului I, monografia economicomilitară a județului.
Potrivit prevederilor art. 2 alin. 1 din acest act normativ proiectul monografiei cuprinde
principalele date și informații referitoare la: istoria şi geografia unităţii administrativ-teritoriale;
structura demografică şi fondul de locuinţe; reţeaua hidrografică; sursele de apă potabilă şi
industrială; fondul forestier; reţelele rutiere; reţelele de cale ferată; lucrările de artă; reţelele de
comunicaţii; reţelele de energie electrică; operatorii economici; spaţiile de depozitare; unităţile
de cazare şi alimentaţie publică; instalaţiile de transport pe cablu; unităţile de asistenţă medicală;
conductele magistrale de transport; mijloacele de transport şi utilajele de construcţii;
aeroporturile şi porturile; instituţiile de învăţământ; editurile şi tipografiile; fondul de adăpostire
şi sistemul forţelor de protecţie în situaţii de urgenţă.
Monografia economico-militară a Județului Alba a fost aprobată prin Hotărârea
Consiliului Județean Alba nr. 93 din 26 mai 2016.
În perioada mai - iunie, anul curent, cu sprijinul Structurii Teritoriale pentru Probleme
Speciale – Județul Alba, au fost făcute demersurile necesare obținerii, de la unitățile
administrativ-teritoriale și de la agenții economici din județ, a datelor necesare actualizării
monografiei.
Având în vedere cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 91 alin. 1 lit. d și art.
91 alin. 5 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, inițiez proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării
Monografiei economico-militare a Județului Alba, înregistrat cu nr. 184 din 19 iunie 2018.

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
STRUCTURA DE SECURITATE
NR. 12175/19.06.2017
RAPORT DE SPECIALITATE
cu privire la aprobarea actualizării Monografiei economico-militară a Județului Alba
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. d) din Legea apărării naționale nr. 45/1994, cu
modificările și completările ulterioare, ale art. 47 alin. f) din Legea nr. 477/2003 privind
pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, cu modificările și completările
ulterioare și ale art. 4 alin. 1 din Instrucțiunile privind întocmirea și actualizarea monografiei
economico-militare a județului, respectiv a municipiului București aprobate prin H. G.
nr.1174/2011, Consiliul Județean Alba, cu sprijinul S.T.P.S. Alba, trebuie să actualizeze
”Monografia economico-militară a județului Alba”.
Datele necesare actualizării monografiei au fost transmise de către unitățile administrativ
teritoriale ale județului și de către agenții economici din județ, Structurii Teritoriale pentru
Probleme Speciale Alba, care a întocmit proiectul de actualizare a monografiei economicomilitară a județului Alba.
Acest proiect de actualizare conține următoarele anexe:
– Anexa nr.1a) la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba – „Structura
populaţiei pe sexe şi grupe de vârstă”, 1 exemplar cu 9 file;
– Anexa nr.1b) la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba – „Structura
populaţiei pe etnii”, 1 exemplar cu 3 file;
– Anexa nr.1c) la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba – „Fondul de
locuinţe”, 1 exemplar cu 4 file;
– Anexa nr.5) la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba – „Reţele
rutiere”, 1 exemplar cu 13 file;
– Anexa nr.8e) la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba – „Structuri
de comunicaţii poştale”, 1 exemplar cu 6 file;
– Anexa nr.10) la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba – „Operatori
economici”, 1 exemplar cu 95 file;
– Anexa nr.11) la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba – „Spaţii de
depozitare”, 1 exemplar cu 13 file;
– Anexa nr.12) la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba – „Unităţi de
cazare şi alimentaţie publică”, 1 exemplar cu 11 file;
– Anexa nr.14) la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba – „Unităţi de
asistenţă medicală”, 1 exemplar cu 33 file;
– Anexa nr.16) la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba – „Mijloace
de transport şi utilaje de construcţii”, 1 exemplar cu 22 file;
– Anexa nr.20b) la proiectul monografiei economico-militare a judeţului Alba – „Sistemul
forţelor de protecţie civilă în situaţii de urgenţă”, 1 exemplar cu 4 file.
Conform Instrucțiunii nr. 29/2012 emisă de Ministerului Administrației și Internelor,
Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Monografia economicomilitară este un document clasificat, la nivelul secret de serviciu motiv pentru care procedura de
actualizare a Monografiei trebuie să respecte legislația privind protecția informațiilor clasificate.
Astfel Monografia economico-militară se mânuiește, gestionează și se păstrează în
conformitate cu prevederile: H.G. nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secret de serviciu,
cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 585/2002 pentru
aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu
modificările și completările ulterioare.
Având în vedere cele de mai sus propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma
prezentată.
Membru structura de securitate,
Suciu Horaţiu Zaharia

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREȘEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul
Sebeş - Gâlceag, operatorului de transport rutier Art Reisen SRL

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna iunie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de
traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Sebeş - Gâlceag, operatorului de transport rutier Art Reisen SRL;
- raportul de specialitate nr. 12010 din 15 iunie 2018 al Compartimentului Autoritatea
Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
- cererea operatorului de transport rutier Art Reisen SRL privind eliberarea unei licențe
de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale, pe traseul Sebeş - Gâlceag, înregistrată la registratura Consiliului Județean
Alba cu nr. 11005/5 iunie 2018;
Luând în considerare:
- avizul favorabil nr. 1445/8 iunie 2018, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba;
- documentația depusă de către operatorul de transport rutier Art Reisen SRL în vederea
eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Sebeş - Gâlceag;
Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie 2017
privind aprobarea Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale, în judeţul Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale,, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.
92/2007 aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007,
cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada
1 iulie 2018 - 17 mai 2019, pe traseul Sebeş - Gâlceag, operatorului de transport rutier
Art Reisen SRL, cod de înregistrare fiscală RO32327478, cu sediul în localitatea Sibiu, str.
Podului, nr. 74, judeţul Sibiu, având punct de lucru în localitatea Alba Iulia, str. Romaniţa, nr.
14, judeţul Alba.
Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu și
caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier Art Reisen SRL
a documentului de plată a tarifului de eliberare.
Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Prin intermediul Secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de
transport rutier Art Reisen SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba.

VICEPREŞEDINTE,
Dumitru FULEA

Înregistrat cu nr. 175
Alba Iulia, 15 iunie 2018

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Sebeş - Gâlceag, operatorului de transport rutier Art Reisen SRL
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă
atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz.
De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 7 din același act normativ, în
cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de
autorizare va elibera operatorilor de transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local
sau judeţean pe care aceştia execută transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu
beneficiarii de transport. Durata licenţei de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu
mai mare de 3 ani.
Procedura de eliberare a licenţei de traseu este prevăzută de art. 31-39 din Normele de
aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul
ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările
ulterioare precum și de art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport public județean de
persoane prin curse regulate speciale în județul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Alba nr. 25/2017.
La data de 5 iunie 2018, operatorul de transport rutier Art Reisen SRL, cod de înregistrare
fiscală RO32327478, cu sediul în loc. Sibiu, str. Podului, nr. 74, judeţul Sibiu, având punct de
lucru în loc. Alba Iulia, str. Romaniţa, nr. 14, judeţul Alba, a depus la registratura Consiliului
Județean Alba documentația prevăzută de art. 31 din actele normative anterior menționate în
vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean
de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Sebeş - Gâlceag, cu valabilitate în perioada
1 iulie 2018 - 17 mai 2019.
Documentația a fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de
Transport, care constituie autoritatea de autorizare în domeniul serviciilor de transport public
local şi care a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu.
Prin adresa nr. 1445/8 iunie 2018, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil
solicitarea operatorului de transport rutier Art Reisen SRL privind eliberarea unei licenţe
de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul
Sebeş - Gîlceag, în baza contractului de prestări servicii nr. 11/17 mai 2018 încheiat între
Art Resien SRL şi S.P.E.E.H Hidroelectrica SA, cu sediul în Bucureşti, b-dul Ion Mihalache,
nr. 15-17, et. 11-14, sector 1.
Prin urmare, propun Consiliului Județean Alba aprobarea atribuirii licenței de traseu
operatorului de transport rutier solicitant, în baza contractului încheiat cu beneficiarul
transportului, cu valabilitate în perioada mai sus menționată.
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare, va elibera
licența de traseu și caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport
rutier Art Reisen SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare, în conformitate cu
prevederile art. 35 alin. 3 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local
nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr.
353/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 175 din
15 iunie 2018.
VICEPREȘEDINTE,
Dumitru FULEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT
Nr. 12010/15.06.2018

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

Licenţa de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr egal cu
numărul de vehicule necesare efectuării traseului, după prezentarea avizelor eliberate de
compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei
publice locale ori judeţene, după caz, pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea
persoanelor transportate.
Licenţa de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a
contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de 3
ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare.
Prin cererea înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba sub nr. 11005/5 iunie
2018, operatorul de transport rutier Art Reisen SRL, cod de înregistrare fiscală RO32327478,
cu sediul în loc. Sibiu, str. Podului, nr. 74, judeţul Sibiu, având punct de lucru în loc. Alba Iulia,
str. Romaniţa, nr. 14, judeţul Alba, solicită eliberarea unei licențe de traseu pentru efectuarea
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul
Sebeş - Gâlceag, cu valabilitate în perioada 1 iulie 2018 - 17 mai 2019.
Solicitarea are la bază contractul de prestări servicii nr. 11/17 mai 2018 încheiat între
Art Reisen SRL şi S.P.E.E.H Hidroelectrica SA, cu sediul în Bucureşti, b-dul Ion Mihalache,
nr. 15-17, et. 11-14, sector 1.
Obiectul contractului constă în asigurarea transportului angajaților S.P.E.E.H
Hidroelectrica SA la locul de muncă, respectiv la obiectivele hidroenergetice din amenajarea
râului Sebeş - Sucursala Hidrocentrale Sebeş, conform graficului de circulație propus, avizat de
către beneficiarul transportului și în concordanță cu programul de lucru al acestuia stabilit prin
Caietul de sarcini anexat la contract. Graficul de circulație propus prevede efectuarea a 2 curse
zilnic dus/întors, de luni până duminică, pe traseul Sebeş - Gâlceag.
Documentaţia care însoțește cererea, depusă de către operatorul de transport rutier
Art Reisen SRL în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Sebeş - Gâlceag, a fost
analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport, care a constatat că sunt
îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane
prin curse regulate speciale pe acest traseu.
Prin adresa nr. 1445/8 iunie 2018, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil
eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate
speciale pe traseul mai sus menționat de către operatorul de transport rutier Art Reisen SRL.
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare in domeniul
serviciilor de transport public local, potrivit Autorizației nr. 0099 din 01.04.2008, emisă de către
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități PubliceA.N.R.S.C, va elibera licența de traseu și caietul de sarcini aferent, cu valabilitate în perioada
1 iulie 2018 - 17 mai 2019, după prezentarea de către operatorul de transport rutier solicitant a
documentului de plată a tarifului de eliberare.
Anterior eliberării licenței de traseu este necesară aprobarea atribuirii acesteia de către
Consiliul Județean Alba, în conformitate cu atribuțiile conferite de Legea serviciilor de transport
public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIER,
Adam - Gheorghe LĂNCRĂNJAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREȘEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul
Alba Iulia - Zlatna, operatorului de transport rutier Livio Dario SRL

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna iunie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de
traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Alba Iulia - Zlatna, operatorului de transport rutier Livio Dario SRL;
- raportul de specialitate nr. 12280 din 20 iunie 2018 al Compartimentului Autoritatea
Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
- cererea operatorului de transport rutier Livio Dario SRL privind eliberarea unei licențe
de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - Zlatna, înregistrată la registratura Consiliului Județean
Alba cu nr. 12215/19 iunie 2018;
Luând în considerare:
- avizul favorabil nr. 1553/20 iunie 2018, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba;
- documentația depusă de către operatorul de transport rutier Livio Dario SRL în vederea
eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - Zlatna;
Ținând cont de prevederile:
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie 2017 privind aprobarea
Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, în judeţul Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale,, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.
92/2007 aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007,
cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada
1 iulie 2018 - 30 iunie 2020, pe traseul Alba Iulia - Zlatna, operatorului de transport rutier
Livio Dario SRL, cod de înregistrare fiscală RO11070834, cu sediul în loc. Alba Iulia,
str. Iașilor, nr. 87, judeţul Alba.
Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu și
caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier Livio Dario
SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare.

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

VICEPREŞEDINTE,
Marius - Nicolae HAŢEGAN

Înregistrat cu nr. 188
Alba Iulia, 20 iunie 2018

AVIZAT
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Liliana NEGRUŢ

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Alba Iulia - Zlatna, operatorului de transport rutier
Livio Dario SRL
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă
atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz.
De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 7 din același act normativ, în
cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de
autorizare va elibera operatorilor de transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local
sau judeţean pe care aceştia execută transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu
beneficiarii de transport. Durata licenţei de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu
mai mare de 3 ani.
Procedura de eliberare a licenţei de traseu este prevăzută de art. 31-39 din Normele de
aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul
ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările
ulterioare precum și de art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport public județean de
persoane prin curse regulate speciale în judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Alba nr. 25/2017.
La data de 19 iunie 2018, operatorul de transport rutier Livio Dario SRL, cod de
înregistrare fiscală RO11070834, cu sediul în loc. Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, judeţul Alba, a
depus la registratura Consiliului Județean Alba documentația prevăzută de art. 31 din actele
normative anterior menționate în vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul
Alba Iulia - Zlatna, cu valabilitate în perioada 1 iulie 2018 - 30 iunie 2020.
Documentația a fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de
Transport, care constituie autoritatea de autorizare în domeniul serviciilor de transport public
local şi care a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu.
Prin adresa nr. 1553/20 iunie 2018, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil
solicitarea operatorului de transport rutier Livio Dario SRL privind eliberarea unei licenţe de
traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul
Alba Iulia - Zlatna, în baza contractului de prestări servicii nr. 5357/12 iunie 2017 precum şi a
actului adiţional nr. 2/11 iunie 2018 la contract, încheiate cu VCST Automotive Production Alba
SRL, cu sediul în loc. Alba Iulia, Calea Ciugudului, nr. 9, judeţul Alba.
Prin urmare, propun Consiliului Județean Alba aprobarea atribuirii licenței de traseu
operatorului de transport rutier solicitant, în baza contractului încheiat cu beneficiarul
transportului, cu valabilitate în perioada mai sus menționată.
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare, va elibera
licența de traseu și caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport
rutier Livio Dario SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare, în conformitate cu
prevederile art. 35 alin. 3 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local
nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr.
353/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 188 din
20 iunie 2018.
VICEPREȘEDINTE,
Marius - Nicolae HAŢEGAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT
Nr. 12280/20.06.2018
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Alba Iulia - Zlatna, operatorului de transport rutier
Livio Dario SRL
Consiliul Judeţean îndeplineşte potrivit prevederilor art. 91 alin. 1 lit. d coroborat cu
prevederile art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, atribuţii privind gestionarea serviciilor
publice din subordine, sens în care asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul
necesar pentru furnizarea serviciilor comunitare de utilitate publică de interes general.
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea serviciilor de transport
public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă
atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz.
Potrivit art. 38 alin. 7 din aceeași lege, în cazul serviciului de transport public local de
persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de autorizare va elibera operatorilor de
transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local sau judeţean pe care aceştia execută
transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu beneficiarii de transport. Durata licenţei
de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu mai mare de 3 ani.
Conform dispozițiilor art. 31 alin. 2 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de
transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei
administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare, transportul public
județean de persoane prin curse speciale se efectuează de către operatorii de transport rutier în
baza licenței de traseu eliberate de autoritățile publice de la nivel județean în a căror rază
administrativă se află traseul respectiv, cu avizul Autorității Rutiere Române - A.R.R.
În vederea obținerii unei licenței de traseu pentru un serviciu de transport public județean
de persoane prin curse regulate speciale, potrivit procedurii prevăzute la art. 31-39 al actului
normativ anterior menționat, precum și la art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport
public județean de persoane prin curse regulate speciale în judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Județean Alba nr. 25/2017, operatorul de transport rutier solicitant va depune la
autoritățile administrației publice de la nivel județean un dosar care va cuprinde:
a) cererea;
b) lista vehiculelor cu care se efectuează traseul și capacitatea de transport a acestora;
c) copiile conforme ale licenței de transport, într-un număr egal cu cel al vehiculelor
prezentate în listă;
d) graficul de circulație propus, care trebuie să fie în concordanță cu programul de
începere/ încheiere a activităților, respectiv cu programul de intrare/ieșie din schimb, vizat de
beneficiarul transportului sau cel care a solicitat transportul; graficul de circulație va cuprinde
sensurile în care se transportă persoanele pentru începerea activităților/ intrarea în schimb;
e) contractul/contractele încheiat/ încheiate cu beneficiarul/beneficiarii transportului, din
care să rezulte programul de începere/încheiere a activităților, respectiv programul de
intrare/ieșire din schimb;
f) tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, vizat de beneficiar.
În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului, compartimentele sau
serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale ori
judeţene, după caz, analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite
condiţiile pentru efectuarea transportului public local sau judeţean de persoane prin curse
regulate speciale pe acel traseu, să dispună eliberarea licenţei de traseu sau să comunice în scris
refuzul motivat, după caz.

Licenţa de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr egal cu
numărul de vehicule necesare efectuării traseului, după prezentarea avizelor eliberate de
compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei
publice locale ori judeţene, după caz, pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea
persoanelor transportate.
Licenţa de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a
contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de
3 ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare.
Prin cererea înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba sub nr. 12215/19 iunie
2018, operatorul de transport rutier Livio Dario SRL, cod de înregistrare fiscală RO11070834, cu
sediul în loc. Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, judeţul Alba, solicită eliberarea unei licențe de traseu
pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Alba Iulia - Zlatna, cu valabilitate în perioada 1 iulie 2018 - 30 iunie 2020.
Solicitarea are la bază contractul de prestări servicii nr. 5357/12 iunie 2017 precum şi
actul adiţional nr. 2/11 iunie 2018 la contract, încheiate cu VCST Automotive Production Alba
SRL, cu sediul în loc. Alba Iulia, Calea Ciugudului, nr. 9, județul Alba.
Obiectul contractului constă în asigurarea transportului angajaților VCST Automotive
Production Alba SRL pe traseul Alba Iulia - Zlatna, conform graficului de circulaţie propus,
avizat de către beneficiarul transportului și în concordanță cu programul de lucru al acestuia.
Graficul de circulație propus prevede efectuarea a 3 curse zilnic dus/întors, de luni până
duminică.
Documentaţia care însoțește cererea, depusă de către operatorul de transport rutier
Livio Dario SRL în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - Zlatna, a fost
analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport, care a constatat că sunt
îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane
prin curse regulate speciale pe acest traseu.
Prin adresa nr. 1553/20 iunie 2018, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil
eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate
speciale pe traseul mai sus menționat de către operatorul de transport rutier Livio Dario SRL.
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare in domeniul
serviciilor de transport public local, potrivit Autorizației nr. 0099 din 01.04.2008, emisă de către
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități PubliceA.N.R.S.C, va elibera licența de traseu și caietul de sarcini aferent, cu valabilitate în perioada
1 iulie 2018 - 30 iunie 2020, după prezentarea de către operatorul de transport rutier solicitant a
documentului de plată a tarifului de eliberare.
Anterior eliberării licenței de traseu este necesară aprobarea atribuirii acesteia de către
Consiliul Județean Alba, în conformitate cu atribuțiile conferite de Legea serviciilor de transport
public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIER,
Adam - Gheorghe LĂNCRĂNJAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREȘEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul
Aiud - Alba Iulia, operatorului de transport rutier Livio Dario SRL

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna iunie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de
traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Aiud - Alba Iulia, operatorului de transport rutier Livio Dario SRL;
- raportul de specialitate nr. 12282 din 20 iunie 2018 al Compartimentului Autoritatea
Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
- cererea operatorului de transport rutier Livio Dario SRL privind eliberarea unei licențe
de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale, pe traseul Aiud - Alba Iulia, înregistrată la registratura Consiliului Județean
Alba cu nr. 12216/19 iunie 2018;
Luând în considerare:
- avizul favorabil nr. 1553/20 iunie 2018, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba;
- documentația depusă de către operatorul de transport rutier Livio Dario SRL în vederea
eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Aiud - Alba Iulia;
Ținând cont de prevederile:
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie 2017 privind aprobarea
Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, în judeţul Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale,, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.
92/2007 aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007,
cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada
1 iulie 2018 - 30 iunie 2020, pe traseul Aiud - Alba Iulia, operatorului de transport rutier
Livio Dario SRL, cod de înregistrare fiscală RO11070834, cu sediul în loc. Alba Iulia,
str. Iașilor, nr. 87, judeţul Alba.
Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu și
caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier Livio Dario
SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare.

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

VICEPREŞEDINTE,
Marius - Nicolae HAŢEGAN

Înregistrat cu nr. 189
Alba Iulia, 20 iunie 2018

AVIZAT
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Liliana NEGRUŢ

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Aiud - Alba Iulia, operatorului de transport rutier
Livio Dario SRL
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă
atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz.
De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 7 din același act normativ, în
cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de
autorizare va elibera operatorilor de transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local
sau judeţean pe care aceştia execută transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu
beneficiarii de transport. Durata licenţei de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu
mai mare de 3 ani.
Procedura de eliberare a licenţei de traseu este prevăzută de art. 31-39 din Normele de
aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul
ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările
ulterioare precum și de art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport public județean de
persoane prin curse regulate speciale în judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Alba nr. 25/2017.
La data de 19 iunie 2018, operatorul de transport rutier Livio Dario SRL, cod de
înregistrare fiscală RO11070834, cu sediul în loc. Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, judeţul Alba, a
depus la registratura Consiliului Județean Alba documentația prevăzută de art. 31 din actele
normative anterior menționate în vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul
Aiud - Alba Iulia, cu valabilitate în perioada 1 iulie 2018 - 30 iunie 2020.
Documentația a fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de
Transport, care constituie autoritatea de autorizare în domeniul serviciilor de transport public
local şi care a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu.
Prin adresa nr. 1553/20 iunie 2018, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil
solicitarea operatorului de transport rutier Livio Dario SRL privind eliberarea unei licenţe de
traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul
Aiud - Alba Iulia, în baza contractului de prestări servicii nr. 5357/12 iunie 2017 precum şi a
actului adiţional nr. 2/11 iunie 2018 la contract, încheiate cu VCST Automotive Production Alba
SRL, cu sediul în loc. Alba Iulia, Calea Ciugudului, nr. 9, judeţul Alba.
Prin urmare, propun Consiliului Județean Alba aprobarea atribuirii licenței de traseu
operatorului de transport rutier solicitant, în baza contractului încheiat cu beneficiarul
transportului, cu valabilitate în perioada mai sus menționată.
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare, va elibera
licența de traseu și caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport
rutier Livio Dario SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare, în conformitate cu
prevederile art. 35 alin. 3 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local
nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr.
353/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 189 din
20 iunie 2018.
VICEPREȘEDINTE,
Marius - Nicolae HAŢEGAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT
Nr. 12282/20.06.2018
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Aiud - Alba Iulia, operatorului de transport rutier
Livio Dario SRL
Consiliul Judeţean îndeplineşte potrivit prevederilor art. 91 alin. 1 lit. d coroborat cu
prevederile art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, atribuţii privind gestionarea serviciilor
publice din subordine, sens în care asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul
necesar pentru furnizarea serviciilor comunitare de utilitate publică de interes general.
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea serviciilor de transport
public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă
atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz.
Potrivit art. 38 alin. 7 din aceeași lege, în cazul serviciului de transport public local de
persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de autorizare va elibera operatorilor de
transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local sau judeţean pe care aceştia execută
transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu beneficiarii de transport. Durata licenţei
de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu mai mare de 3 ani.
Conform dispozițiilor art. 31 alin. 2 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de
transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei
administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare, transportul public
județean de persoane prin curse speciale se efectuează de către operatorii de transport rutier în
baza licenței de traseu eliberate de autoritățile publice de la nivel județean în a căror rază
administrativă se află traseul respectiv, cu avizul Autorității Rutiere Române - A.R.R.
În vederea obținerii unei licenței de traseu pentru un serviciu de transport public județean
de persoane prin curse regulate speciale, potrivit procedurii prevăzute la art. 31-39 al actului
normativ anterior menționat, precum și la art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport
public județean de persoane prin curse regulate speciale în judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Județean Alba nr. 25/2017, operatorul de transport rutier solicitant va depune la
autoritățile administrației publice de la nivel județean un dosar care va cuprinde:
a) cererea;
b) lista vehiculelor cu care se efectuează traseul și capacitatea de transport a acestora;
c) copiile conforme ale licenței de transport, într-un număr egal cu cel al vehiculelor
prezentate în listă;
d) graficul de circulație propus, care trebuie să fie în concordanță cu programul de
începere/ încheiere a activităților, respectiv cu programul de intrare/ieșie din schimb, vizat de
beneficiarul transportului sau cel care a solicitat transportul; graficul de circulație va cuprinde
sensurile în care se transportă persoanele pentru începerea activităților/ intrarea în schimb;
e) contractul/contractele încheiat/ încheiate cu beneficiarul/beneficiarii transportului, din
care să rezulte programul de începere/încheiere a activităților, respectiv programul de
intrare/ieșire din schimb;
f) tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, vizat de beneficiar.
În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului, compartimentele sau
serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale ori
judeţene, după caz, analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite
condiţiile pentru efectuarea transportului public local sau judeţean de persoane prin curse
regulate speciale pe acel traseu, să dispună eliberarea licenţei de traseu sau să comunice în scris
refuzul motivat, după caz.

Licenţa de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr egal cu
numărul de vehicule necesare efectuării traseului, după prezentarea avizelor eliberate de
compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei
publice locale ori judeţene, după caz, pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea
persoanelor transportate.
Licenţa de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a
contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de
3 ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare.
Prin cererea înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba sub nr. 12216/19 iunie
2018, operatorul de transport rutier Livio Dario SRL, cod de înregistrare fiscală RO11070834, cu
sediul în loc. Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, judeţul Alba, solicită eliberarea unei licențe de traseu
pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Aiud - Alba Iulia, cu valabilitate în perioada 1 iulie 2018 - 30 iunie 2020.
Solicitarea are la bază contractul de prestări servicii nr. 5357/12 iunie 2017 precum şi
actul adiţional nr. 2/11 iunie 2018 la contract, încheiate cu VCST Automotive Production Alba
SRL, cu sediul în loc. Alba Iulia, Calea Ciugudului, nr. 9, județul Alba.
Obiectul contractului constă în asigurarea transportului angajaților VCST Automotive
Production Alba SRL pe traseul Aiud - Alba Iulia, conform graficului de circulaţie propus, avizat
de către beneficiarul transportului și în concordanță cu programul de lucru al acestuia. Graficul
de circulație propus prevede efectuarea a 3 curse zilnic dus/întors, de luni până duminică.
Documentaţia care însoțește cererea, depusă de către operatorul de transport rutier
Livio Dario SRL în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Aiud - Alba Iulia, a fost
analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport, care a constatat că sunt
îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane
prin curse regulate speciale pe acest traseu.
Prin adresa nr. 1553/20 iunie 2018, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil
eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate
speciale pe traseul mai sus menționat de către operatorul de transport rutier Livio Dario SRL.
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare in domeniul
serviciilor de transport public local, potrivit Autorizației nr. 0099 din 01.04.2008, emisă de către
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități PubliceA.N.R.S.C, va elibera licența de traseu și caietul de sarcini aferent, cu valabilitate în perioada
1 iulie 2018 - 30 iunie 2020, după prezentarea de către operatorul de transport rutier solicitant a
documentului de plată a tarifului de eliberare.
Anterior eliberării licenței de traseu este necesară aprobarea atribuirii acesteia de către
Consiliul Județean Alba, în conformitate cu atribuțiile conferite de Legea serviciilor de transport
public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIER,
Adam - Gheorghe LĂNCRĂNJAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREȘEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul
Blaj - Alba Iulia, operatorului de transport rutier Livio Dario SRL

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna iunie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de
traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Blaj - Alba Iulia, operatorului de transport rutier Livio Dario SRL;
- raportul de specialitate nr. 12283 din 20 iunie 2018 al Compartimentului Autoritatea
Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
- cererea operatorului de transport rutier Livio Dario SRL privind eliberarea unei licențe
de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale, pe traseul Blaj - Alba Iulia, înregistrată la registratura Consiliului Județean
Alba cu nr. 12217/19 iunie 2018;
Luând în considerare:
- avizul favorabil nr. 1553/20 iunie 2018, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba;
- documentația depusă de către operatorul de transport rutier Livio Dario SRL în vederea
eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Blaj - Alba Iulia;
Ținând cont de prevederile:
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie 2017 privind aprobarea
Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, în judeţul Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale,, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.
92/2007 aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007,
cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada
1 iulie 2018 - 30 iunie 2020, pe traseul Blaj - Alba Iulia, operatorului de transport rutier
Livio Dario SRL, cod de înregistrare fiscală RO11070834, cu sediul în loc. Alba Iulia,
str. Iașilor, nr. 87, judeţul Alba.
Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu și
caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier Livio Dario
SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare.

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

VICEPREŞEDINTE,
Marius - Nicolae HAŢEGAN

Înregistrat cu nr. 190
Alba Iulia, 20 iunie 2018

AVIZAT
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Liliana NEGRUŢ

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Blaj - Alba Iulia, operatorului de transport rutier
Livio Dario SRL
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă
atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz.
De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 7 din același act normativ, în
cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de
autorizare va elibera operatorilor de transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local
sau judeţean pe care aceştia execută transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu
beneficiarii de transport. Durata licenţei de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu
mai mare de 3 ani.
Procedura de eliberare a licenţei de traseu este prevăzută de art. 31-39 din Normele de
aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul
ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările
ulterioare precum și de art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport public județean de
persoane prin curse regulate speciale în judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Alba nr. 25/2017.
La data de 19 iunie 2018, operatorul de transport rutier Livio Dario SRL, cod de
înregistrare fiscală RO11070834, cu sediul în loc. Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, judeţul Alba, a
depus la registratura Consiliului Județean Alba documentația prevăzută de art. 31 din actele
normative anterior menționate în vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul
Blaj - Alba Iulia, cu valabilitate în perioada 1 iulie 2018 - 30 iunie 2020.
Documentația a fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de
Transport, care constituie autoritatea de autorizare în domeniul serviciilor de transport public
local şi care a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu.
Prin adresa nr. 1553/20 iunie 2018, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil
solicitarea operatorului de transport rutier Livio Dario SRL privind eliberarea unei licenţe de
traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul
Blaj - Alba Iulia, în baza contractului de prestări servicii nr. 5357/12 iunie 2017 precum şi a
actului adiţional nr. 2/11 iunie 2018 la contract, încheiate cu VCST Automotive Production Alba
SRL, cu sediul în loc. Alba Iulia, Calea Ciugudului, nr. 9, judeţul Alba.
Prin urmare, propun Consiliului Județean Alba aprobarea atribuirii licenței de traseu
operatorului de transport rutier solicitant, în baza contractului încheiat cu beneficiarul
transportului, cu valabilitate în perioada mai sus menționată.
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare, va elibera
licența de traseu și caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport
rutier Livio Dario SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare, în conformitate cu
prevederile art. 35 alin. 3 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local
nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr.
353/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 190 din
20 iunie 2018.
VICEPREȘEDINTE,
Marius - Nicolae HAŢEGAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT
Nr. 12283/20.06.2018
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Blaj - Alba Iulia, operatorului de transport rutier
Livio Dario SRL
Consiliul Judeţean îndeplineşte potrivit prevederilor art. 91 alin. 1 lit. d coroborat cu
prevederile art. 91 alin. 5 lit. a pct. 13 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, atribuţii privind gestionarea serviciilor
publice din subordine, sens în care asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul
necesar pentru furnizarea serviciilor comunitare de utilitate publică de interes general.
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea serviciilor de transport
public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă
atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz.
Potrivit art. 38 alin. 7 din aceeași lege, în cazul serviciului de transport public local de
persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de autorizare va elibera operatorilor de
transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local sau judeţean pe care aceştia execută
transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu beneficiarii de transport. Durata licenţei
de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu mai mare de 3 ani.
Conform dispozițiilor art. 31 alin. 2 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de
transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei
administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare, transportul public
județean de persoane prin curse speciale se efectuează de către operatorii de transport rutier în
baza licenței de traseu eliberate de autoritățile publice de la nivel județean în a căror rază
administrativă se află traseul respectiv, cu avizul Autorității Rutiere Române - A.R.R.
În vederea obținerii unei licenței de traseu pentru un serviciu de transport public județean
de persoane prin curse regulate speciale, potrivit procedurii prevăzute la art. 31-39 al actului
normativ anterior menționat, precum și la art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport
public județean de persoane prin curse regulate speciale în judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Județean Alba nr. 25/2017, operatorul de transport rutier solicitant va depune la
autoritățile administrației publice de la nivel județean un dosar care va cuprinde:
a) cererea;
b) lista vehiculelor cu care se efectuează traseul și capacitatea de transport a acestora;
c) copiile conforme ale licenței de transport, într-un număr egal cu cel al vehiculelor
prezentate în listă;
d) graficul de circulație propus, care trebuie să fie în concordanță cu programul de
începere/ încheiere a activităților, respectiv cu programul de intrare/ieșie din schimb, vizat de
beneficiarul transportului sau cel care a solicitat transportul; graficul de circulație va cuprinde
sensurile în care se transportă persoanele pentru începerea activităților/ intrarea în schimb;
e) contractul/contractele încheiat/ încheiate cu beneficiarul/beneficiarii transportului, din
care să rezulte programul de începere/încheiere a activităților, respectiv programul de
intrare/ieșire din schimb;
f) tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, vizat de beneficiar.
În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului, compartimentele sau
serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale ori
judeţene, după caz, analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite
condiţiile pentru efectuarea transportului public local sau judeţean de persoane prin curse
regulate speciale pe acel traseu, să dispună eliberarea licenţei de traseu sau să comunice în scris
refuzul motivat, după caz.

Licenţa de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr egal cu
numărul de vehicule necesare efectuării traseului, după prezentarea avizelor eliberate de
compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei
publice locale ori judeţene, după caz, pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea
persoanelor transportate.
Licenţa de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a
contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de
3 ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare.
Prin cererea înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba sub nr. 12217/19 iunie
2018, operatorul de transport rutier Livio Dario SRL, cod de înregistrare fiscală RO11070834, cu
sediul în loc. Alba Iulia, str. Iașilor, nr. 87, judeţul Alba, solicită eliberarea unei licențe de traseu
pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
speciale, pe traseul Blaj - Alba Iulia, cu valabilitate în perioada 1 iulie 2018 - 30 iunie 2020.
Solicitarea are la bază contractul de prestări servicii nr. 5357/12 iunie 2017 precum şi
actul adiţional nr. 2/11 iunie 2018 la contract, încheiate cu VCST Automotive Production Alba
SRL, cu sediul în loc. Alba Iulia, Calea Ciugudului, nr. 9, județul Alba.
Obiectul contractului constă în asigurarea transportului angajaților VCST Automotive
Production Alba SRL pe traseul Blaj - Alba Iulia, conform graficului de circulaţie propus, avizat
de către beneficiarul transportului și în concordanță cu programul de lucru al acestuia. Graficul
de circulație propus prevede efectuarea a 3 curse zilnic dus/întors, de luni până duminică.
Documentaţia care însoțește cererea, depusă de către operatorul de transport rutier
Livio Dario SRL în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Blaj - Alba Iulia, a fost
analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport, care a constatat că sunt
îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane
prin curse regulate speciale pe acest traseu.
Prin adresa nr. 1553/20 iunie 2018, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil
eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate
speciale pe traseul mai sus menționat de către operatorul de transport rutier Livio Dario SRL.
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare in domeniul
serviciilor de transport public local, potrivit Autorizației nr. 0099 din 01.04.2008, emisă de către
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități PubliceA.N.R.S.C, va elibera licența de traseu și caietul de sarcini aferent, cu valabilitate în perioada
1 iulie 2018 - 30 iunie 2020, după prezentarea de către operatorul de transport rutier solicitant a
documentului de plată a tarifului de eliberare.
Anterior eliberării licenței de traseu este necesară aprobarea atribuirii acesteia de către
Consiliul Județean Alba, în conformitate cu atribuțiile conferite de Legea serviciilor de transport
public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIER,
Adam - Gheorghe LĂNCRĂNJAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în
Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba,
asupra unor tronsoane din drumul judeţean DJ 107A
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna iunie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice
cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea
Judeţului Alba, asupra unor tronsoane din drumul judeţean DJ 107A;
- raportul de specialitate nr. 9430/11 mai 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
- documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al
Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra unor sectoare din drumul judeţean DJ 107A: Alba
Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău
- Limită judeţul Hunedoara, respectiv Cad. 1; Cad. 2; Cad. 3; Cad. 4; Cad. 5; Cad. 6; Cad. 7;
Cad. 8 şi podurile Cad. 1.1; Cad 2.1; Cad. 4.1; Cad. 5.1; Cad. 7.1, documentații realizate de S.C.
Topogecad S.R.L. Beiuş şi înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 8451/2
mai 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;
- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba – Anexa nr. 1, poziţia cu nr. 46;
- Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu
modificările și completările ulterioare;
- Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 la acest act
normativ stabilind reţeaua de drumuri din judeţul Alba, încadrate în categoria funcţională de
drum judeţean, 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 însuşesc Documentaţiile tehnice cadastrale realizate de S.C. Topogecad
S.R.L. Beiuş pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba - prima
înregistrare, asupra unor sectoare din drumul judeţean DJ 107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai Vurpăr - Cîmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - Limită judeţul
Hunedoara, având suprafaţa totală identificată de 262933 mp, din care 84222 mp intravilan, după
cum urmează:

 Cad. 1 - teren în suprafaţă totală de 40544 mp, din care 5190 mp. intravilan, aferent
sectorului din drumul judeţean DJ 107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - Limită judeţul Hunedoara, situat pe teritoriul
administrativ al Municipiului Alba Iulia, în intravilan şi extravilan, parte din bunul imobil
cuprins la poziţia cu nr. crt. 46 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 1.1 - teren în suprafaţă totală de 55 mp, intravilan, aferent sectorului din drumul
judeţean DJ 107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii - Dealu Ferului Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - Limită judeţul Hunedoara, situat pe teritoriul administrativ al
Municipiului Alba Iulia, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 46 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 2 - teren în suprafaţă totală de 10212 mp. intravilan, aferent sectorului din drumul
judeţean DJ 107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii - Dealu Ferului Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - Limită judeţul Hunedoara, situat pe teritoriul administrativ al
Municipiului Alba Iulia, în intravilan parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 46 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad 2.1 - teren în suprafaţă totală de 51 mp, intravilan, aferent sectorului din drumul
judeţean DJ 107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii - Dealu Ferului Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - Limită judeţul Hunedoara, situat pe teritoriul administrativ al
Municipiului Alba Iulia, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 46 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 3 - teren în suprafaţă totală de 25365 mp, extravilan, aferent sectorului din
drumul judeţean DJ 107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii - Dealu Ferului Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - Limită judeţul Hunedoara, situat pe teritoriul administrativ al
Municipiului Alba Iulia, extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 46 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 4 - teren în suprafaţă totală de 38624 mp, din care 3021 mp. intravilan, aferent
sectorului din drumul judeţean DJ 107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - Limită judeţul Hunedoara, situat pe teritoriul
administrativ al Comunei Blandiana, în intravilan şi extravilan, parte din bunul imobil cuprins la
poziţia cu nr. crt. 46 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba,
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 4.1 - teren în suprafaţă totală de 173 mp, intravilan, aferent sectorului din drumul
judeţean DJ 107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii - Dealu Ferului Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - Limită judeţul Hunedoara, situat pe teritoriul administrativ al
Comunei Blandiana, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 46 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 5 - teren în suprafaţă totală de 41632 mp, din care 15744 mp. intravilan, aferent
sectorului din drumul judeţean DJ 107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - Limită judeţul Hunedoara, situat pe teritoriul
administrativ al Comunei Blandiana, în intravilan şi extravilan, parte din bunul imobil cuprins la
poziţia cu nr. crt. 46 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba,
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 5.1 - teren în suprafaţă totală de 125 mp, intravilan, aferent sectorului din drumul
judeţean DJ 107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii - Dealu Ferului Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - Limită judeţul Hunedoara, situat pe teritoriul administrativ al
Comunei Blandiana, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 46 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 6 - teren în suprafaţă totală de 20795 mp, din care 15908 mp. intravilan, aferent
sectorului din drumul judeţean DJ 107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - Limită judeţul Hunedoara, situat pe teritoriul
administrativ al Comunei Blandiana, în intravilan şi extravilan, parte din bunul imobil cuprins la

poziţia cu nr. crt. 46 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba,
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 7 - teren în suprafaţă totală de 63921 mp, din care 16893 mp. intravilan, aferent
sectorului din drumul judeţean DJ 107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - Limită judeţul Hunedoara, situat pe teritoriul
administrativ al Comunei Şibot, în intravilan şi extravilan, parte din bunul imobil cuprins la
poziţia cu nr. crt. 46 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba,
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 7.1 - teren în suprafaţă totală de 233 mp, intravilan, aferent sectorului din drumul
judeţean DJ 107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii - Dealu Ferului Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - Limită judeţul Hunedoara, situat pe teritoriul administrativ al
Comunei Şibot, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 46 în Inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 anexa nr. 1;
 Cad. 8 - teren în suprafaţă totală de 21203 mp, din care 16617 mp. intravilan, aferent
sectorului din drumul judeţean DJ 107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - Limită judeţul Hunedoara, situat pe teritoriul
administrativ al Comunei Şibot, în intravilan şi extravilan, parte din bunul imobil cuprins la
poziţia cu nr. crt. 46 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba,
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
potrivit anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia, înscrierea în
Cartea Funciară a dreptului de proprietate în favoarea Judeţului Alba ca bun aparţinând
domeniului public al Judeţului Alba, asupra imobilelor identificate la art. 1 din prezenta
hotărâre.
Art. 3. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia, înscrierea în
Cartea Funciară a categoriei de folosinţă de „drum judeţean”, asupra imobilelor identificate la
art. 1 din prezenta hotărâre.
Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art. 5. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei juridică
şi relaţii publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 141
Alba Iulia, 11 mai 2018

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru
înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului
Alba, asupra unor tronsoane din drumul judeţean DJ 107A

Proiectul de act administrativ inițiat vizează însuşirea de către Consiliul Judeţean Alba a
documentaţilor tehnice cadastrale întocmite de S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş, în vederea
înregistrării în sistemul integrat de cadastru şi publicitate imobiliară a unor sectoare din drumul
judeţean DJ 107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii - Dealu Ferului Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - Limită judeţul Hunedoara și înscrierea în cartea funciară a
dreptului de proprietate în favoarea Judeţului Alba ca bun aparţinând domeniului public al
Judeţului Alba, asupra acestuia.
Drumul judeţean DJ 107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii - Dealu
Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - Limită judeţul Hunedoara este cuprins la poziţia cu
nr. crt. 46 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin
H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1.
Cadastrul şi cartea funciară formează un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică,
economică şi juridică, de importanţă naţională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al
ţării, potrivit dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare.
Pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea
Judeţului Alba, asupra DJ 107A, în urma identificării din punct de vedere al publicităţii
imobiliare, au fost întocmite documentaţii tehnice cadastrale de către S.C. Topogecad S.R.L.
Beiuş, documentații depuse și înregistrate la Consiliul Județean Alba cu nr. 8451/2 mai 2018.
Pentru ca documentaţiile tehnice cadastrale să poată fi depuse la Biroul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Alba Iulia, se impune însuşirea acestora de către Consiliul Judeţean Alba.
Se va solicita Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia, înscrierea în
Cartea Funciară a dreptului de proprietate în favoarea Judeţului Alba ca bun aparţinând
domeniului public al Judeţului Alba, asupra imobilelor identificate, precum şi înscrierea
categoriei de folosinţă de „drum judeţean”, asupra acestora.
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, supun spre
dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 141 din 11 mai 2018.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia Gestionarea Patrimoniului
Nr. 9430 / 11.05.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru
înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului
Alba, asupra unor tronsoane din drumul judeţean DJ 107A

Art. 7 din O.G. nr. 43/1997, aprobată prin Legea nr. 82/1998 privind regimul juridic al
drumurilor, stipulează că drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a
judeţului, iar art. 22 din acelaşi act normativ precizează că administrarea drumurilor judeţene se
asigură de către consiliile judeţene.
Prin adoptarea H.G. nr. 540/2000 a fost aprobat încadrarea în categorii funcţionale a
drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, anexa nr. 2 a
acestui act normativ stabilind reţeaua de drumuri din Judeţul Alba, încadrate în categoria
funcţională de drum judeţean.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001, s-a însuşit Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, care a fost atestat prin H.G. nr. 974/2002
privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al municipiilor, oraşelor şi
comunelor din Judeţul Alba – Anexa nr. 1. Drumul judeţean DJ 107A a fost cuprins în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, la poziţia cu nr. crt. 46.
Conform prevederilor art. 27 alin. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii
imobiliare, „imobilele ce aparţin domeniului public şi domeniului privat al statului sau, după caz,
al unităţii administrativ-teritoriale se vor înscrie în cărţi funciare speciale ale unităţii
administrativ-teritoriale pe care sunt situate, cu excepţiile prevăzute de lege”.
Procedura de înscriere prin Legea nr. 7/1996, precum şi prin Regulamentul de avizare,
recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului
general al ANCPI nr. 700/2014.
Pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea
domeniului public al judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 107A, în urma identificării din
punct de vedere al publicităţii imobiliare, au fost întocmite documentaţii tehnice cadastrale, de
către S.C. Topogecad SRL Beiuş, după cum urmează:
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 1, pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra unui sector din drumul judeţean DJ 107A:
Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Câmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana Sărăcsău - Limită judeţul Hunedoara, situat pe teritoriul administrativ al municipiului Alba Iulia,
în extravilan și intravilan, având suprafaţa totală identificată de 40544 mp, din care 5190 mp
intravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 2, pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra unui sector din drumul judeţean DJ 107A:
Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Câmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana Sărăcsău - Limită judeţul Hunedoara, situat pe teritoriul administrativ al municipiului Alba Iulia,
în intravilan, având suprafaţa totală identificată de 10212 mp;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 3, pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra unui sector din drumul judeţean DJ 107A:
Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Câmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana Sărăcsău - Limită judeţul Hunedoara, situat pe teritoriul administrativ al municipiului Alba Iulia,
în extravilan, având suprafaţa totală identificată de 25365 mp;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 4, pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra unui sector din drumul judeţean DJ 107A:

Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Câmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana Sărăcsău - Limită judeţul Hunedoara, situat pe teritoriul administrativ al comunei Blandiana, în
extravilan și intravilan, având suprafaţa totală identificată de 38624 mp, din care 3021 mp
intravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 5, pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra unui sector din drumul judeţean DJ 107A:
Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Câmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana Sărăcsău - Limită judeţul Hunedoara, situat pe teritoriul administrativ al comunei Blandiana, în
extravilan și intravilan, având suprafaţa totală identificată de 41632 mp, din care 15744 mp
intravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 6, pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra unui sector din drumul judeţean DJ 107A:
Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Câmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana Sărăcsău - Limită judeţul Hunedoara, situat pe teritoriul administrativ al comunei Blandiana, în
extravilan și intravilan, având suprafaţa totală identificată de 20795 mp, din care 15908 mp
intravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 7, pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra unui sector din drumul judeţean DJ 107A:
Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Câmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana Sărăcsău - Limită judeţul Hunedoara, situat pe teritoriul administrativ al comunei Şibot, în
extravilan și intravilan, având suprafaţa totală identificată de 63921 mp, din care 16893 mp
intravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 8, pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra unui sector din drumul judeţean DJ 107A:
Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Câmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana Sărăcsău - Limită judeţul Hunedoara, situat pe teritoriul administrativ al comunei Şibot, în
extravilan și intravilan, având suprafaţa totală identificată de 21203 mp, din care 16617 mp
intravilan;
- Documentaţii tehnice cadastrale Poduri CAD.1.1, CAD. 2.1, CAD. 4.1, CAD. 5.1,
CAD. 7.1, pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al judeţului Alba - prima
înregistrare, asupra unor sectoare din drumul judeţean DJ 107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai Vurpăr - Câmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - Limită judeţul
Hunedoara, identificate astfel:
- CAD. 1.1, CAD. 2.1, situate pe teritoriul administrativ al municipiului Alba Iulia
în intravilan, având suprafeţe identificate de 55 mp. şi 51 mp.;
- CAD. 4.1, CAD. 5.1, situate pe teritoriul administrativ al comunei Blandiana în
intravilan, având suprafeţe identificate de 173 mp. şi 125 mp.;
- CAD. 7.1 situată pe teritoriul administrativ al comunei Şibot în intravilan având
suprafaţa identificată de 233 mp.
Parte din tronsonul aferent drumului judeţean DJ 107A, care cuprinde suprafeţele aflate
pe teritoriul UAT comuna Vinţu de Jos, a fost supus cadastrării sistematice, fiind întabulat
dreptul de proprietate în favoarea Domeniul public al judeţului Alba în CF 15330, CF 15502, CF
15367, CF 15565 și CF 15613.
De asemenea pe tronsonul Alba Iulia - Pâclişa - Pârâu lui Mihai există anumite
suprapuneri ale suprafaţelor de teren cu proprietari persoane fizice din zona drumului judeţean,
urmând ca după depunerea documentaţiilor cadastrale la O.C.P.I. Alba să se urmeze căile legale
pentru reglementarea suprapunerilor respective.
Se propune însuşirea de către Consiliul Judeţean Alba, a documentaţiilor tehnice
cadastrale întocmite de către S.C. Topogecad SRL Beiuş, urmând a se solicita Biroului de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia, înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de
proprietate în favoarea domeniului public al judeţului Alba, asupra terenurilor mai sus
menţionate, precum şi înscrierea categoriei de folosinţă de “drum judeţean”, asupra acestor
terenuri.
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
documentaţiilor tehnice cadastrale la Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia în

vederea înscrierii dreptului de proprietate a Județului Alba în Cartea Funciară, asupra drumului
județean DJ 107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Câmpu Goblii - Dealu Ferului Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - Limită judeţul Hunedoara.
DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Ghilea Florin

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
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PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în
Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba,
asupra drumului judeţean DJ 107K
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna iunie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice
cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea
Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 107K;
- raportul de specialitate nr. 9432/11 mai 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
- documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al
Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H)
- Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), respectiv Cad. 1; Cad. 2; Cad. 3; Cad. 4; Cad. 5; Cad. 6; Cad. 7;
Cad. 8; Cad. 9; Cad. 10; Cad. 11; Cad. 12; Cad. 13; Cad. 14; Cad. 15; Cad. 16; Cad. 17 şi
podurile Cad. 1.1; Cad. 2.1; Cad. 3.1; Cad. 4.1; Cad. 5.1; Cad. 6.1; Cad. 8.1; Cad. 9.1; Cad. 10.1;
Cad. 11.1; Cad. 12.1; Cad. 14.1; Cad. 15.1; Cad. 16.1, documentații realizate de S.C. Topogecad
S.R.L. Beiuş şi înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 8450/2 mai 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;
- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba – Anexa nr. 1, poziţia cu nr. 55;
- Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu
modificările și completările ulterioare;
- Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 la acest act
normativ stabilind reţeaua de drumuri din judeţul Alba, încadrate în categoria funcţională de
drum judeţean, 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 însuşesc Documentaţiile tehnice cadastrale realizate de S.C. Topogecad
S.R.L. Beiuş pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba - prima
înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de
Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti),
având suprafaţa totală identificată de 431746 mp, din care 150332 mp intravilan, după cum
urmează:
 Cad. 1 - teren în suprafaţă totală de 1523 mp, intravilan, aferent sectorului din drumul

judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei
- Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ
al Comunei Galda de Jos, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 anexa nr. 1;
 Cad. 1.1 - teren în suprafaţă totală de 35 mp, intravilan, aferent sectorului din drumul
judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei
- Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ
al Comunei Galda de Jos, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 2 - teren în suprafaţă totală de 112260 mp. din care 61820 intravilan, aferent
sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat
pe teritoriul administrativ al Comunei Galda de Jos, în intravilan şi extravilan parte din bunul
imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 2.1 - teren în suprafaţă totală de 236 mp, intravilan, aferent sectorului din drumul
judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei
- Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ
al Comunei Galda de Jos, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 3 - teren în suprafaţă totală de 56439 mp, din care 18516 intravilan, aferent
sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat
pe teritoriul administrativ al Comunei Galda de Jos, în intravilan şi extravilan, parte din bunul
imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 3.1 - teren în suprafaţă totală de 284 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul
judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei
- Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ
al Comunei Galda de Jos, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 4 - teren în suprafaţă totală de 8007 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul
judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei
- Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ
al Comunei Galda de Jos, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 4.1 - teren în suprafaţă totală de 154 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul
judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei
- Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ
al Comunei Galda de Jos, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 5 – teren în suprafaţă totală de 29982 mp, extravilan, aferent sectorului din
drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana
Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul
administrativ al Comunei Galda de Jos, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu
nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin
H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 5.1 - teren în suprafaţă totală de 270 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul
judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei
- Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ
al Comunei Galda de Jos, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.

974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 6 - teren în suprafaţă totală de 9847 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul
judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei
- Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ
al Comunei Galda de Jos, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 6.1 - teren în suprafaţă totală de 314 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul
judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei
- Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ
al Comunei Galda de Jos, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 7 - teren în suprafaţă totală de 3588 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul
judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei
- Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ
al Comunei Galda de Jos, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 8 - teren în suprafaţă totală de 7318 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul
judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei
- Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ
al Comunei Întregalde, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 8.1 - teren în suprafaţă totală de 111 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul
judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei
- Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ
al Comunei Întregalde, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 9 - teren în suprafaţă totală de 3658 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul
judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei
- Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ
al Comunei Întregalde, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 9.1 - teren în suprafaţă totală de 136 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul
judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei
- Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ
al Comunei Întregalde, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 10 - teren în suprafaţă totală de 12134 mp, din care 1317 mp, în intravilan,
aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de
Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti),
situat pe teritoriul administrativ al Comunei Întregalde, în intravilan, şi extravilan, parte din
bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 10.1 - teren în suprafaţă totală de 125 mp, intravilan, aferent sectorului din
drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana
Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul
administrativ al Comunei Întregalde, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr.
crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin
H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 11 - teren în suprafaţă totală de 75838 mp, din care 47290 mp. intravilan, aferent
sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat

pe teritoriul administrativ al Comunei Întregalde, în intravilan şi extravilan, parte din bunul
imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 11.1 - teren în suprafaţă totală de 101 mp, extravilan, aferent sectorului din
drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana
Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul
administrativ al Comunei Întregalde, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu
nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin
H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 12 - teren în suprafaţă totală de 11999 mp, extravilan, aferent sectorului din
drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana
Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul
administrativ al Comunei Întregalde, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu
nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin
H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 12.1 - teren în suprafaţă totală de 92 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul
judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei
- Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ
al Comunei Întregalde, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 13 - teren în suprafaţă totală de 2447 mp, extravilan, aferent sectorului din
drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana
Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul
administrativ al Comunei Întregalde, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu
nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin
H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 14 - teren în suprafaţă totală de 11856 mp, extravilan, aferent sectorului din
drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana
Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul
administrativ al Comunei Mogoş, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr.
crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin
H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 14.1 - teren în suprafaţă totală de 86 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul
judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei
- Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ
al Comunei Întregalde, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 15 - teren în suprafaţă totală de 6079 mp, extravilan, aferent sectorului din
drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana
Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul
administrativ al Comunei Întregalde, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu
nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin
H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 15.1 - teren în suprafaţă totală de 100 mp, extravilan, aferent sectorului din
drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana
Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul
administrativ al Comunei Întregalde, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu
nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin
H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 16 - teren în suprafaţă totală de 75924 mp, din care 1336 mp intravilan, aferent
sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat
pe teritoriul administrativ al Comunei Mogoş, în extravilan şi intravilan, parte din bunul imobil
cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 16.1 - teren în suprafaţă totală de 292 mp, intravilan, aferent sectorului din

drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana
Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul
administrativ al Comunei Mogoş, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr.
crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin
H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 17 - teren în suprafaţă totală de 511 mp, intravilan, aferent sectorului din drumul
judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei
- Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ
al Comunei Mogoş, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
potrivit anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia, înscrierea în
Cartea Funciară a dreptului proprietate în favoarea Judeţului Alba ca bun aparţinând domeniului
public al Judeţului Alba, asupra:
 terenului în suprafaţă totală de 1523 mp, intravilan, aferent sectorului din drumul
judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei
- Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ
al Comunei Galda de Jos, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 anexa nr. 1;
 terenului în suprafaţă totală de 35 mp, intravilan, aferent sectorului din drumul
judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei
- Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ
al Comunei Galda de Jos, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
 terenului în suprafaţă totală de 112260 mp. din care 61820 intravilan, aferent sectorului
din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe
teritoriul administrativ al Comunei Galda de Jos, în intravilan şi extravilan parte din bunul
imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 terenului în suprafaţă totală de 236 mp, intravilan, aferent sectorului din drumul
judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei
- Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ
al Comunei Galda de Jos, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
 terenului în suprafaţă totală de 56439 mp, din care 18516 intravilan, aferent sectorului
din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe
teritoriul administrativ al Comunei Galda de Jos, în intravilan şi extravilan, parte din bunul
imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 terenului în suprafaţă totală de 284 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul
judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei
- Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ
al Comunei Galda de Jos, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
 terenului în suprafaţă totală de 8007 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul
judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei
- Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ
al Comunei Galda de Jos, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
 terenului în suprafaţă totală de 154 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul

judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei
- Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ
al Comunei Galda de Jos, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
 terenului în suprafaţă totală de 29982 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul
judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei
- Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ
al Comunei Galda de Jos, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
 terenului în suprafaţă totală de 270 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul
judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei
- Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ
al Comunei Galda de Jos, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
 terenului în suprafaţă totală de 9847 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul
judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei
- Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ
al Comunei Galda de Jos, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
 terenului în suprafaţă totală de 314 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul
judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei
- Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ
al Comunei Galda de Jos, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
 terenului în suprafaţă totală de 3588 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul
judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei
- Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ
al Comunei Galda de Jos, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
 terenului în suprafaţă totală de 7318 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul
judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei
- Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ
al Comunei Întregalde, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
 terenului în suprafaţă totală de 111 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul
judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei
- Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ
al Comunei Întregalde, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
 terenului în suprafaţă totală de 3658 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul
judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei
- Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ
al Comunei Întregalde, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
 terenului în suprafaţă totală de 136 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul
judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei
- Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ
al Comunei Întregalde, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.

974/2002 - anexa nr. 1;
 terenului în suprafaţă totală de 12134 mp, din care 1317 mp, în intravilan, aferent
sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat
pe teritoriul administrativ al Comunei Întregalde, în intravilan, şi extravilan, parte din bunul
imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 terenului în suprafaţă totală de 125 mp, intravilan, aferent sectorului din drumul
judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei
- Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ
al Comunei Întregalde, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
 terenului în suprafaţă totală de 75838 mp, din care 47290 mp. intravilan, aferent
sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat
pe teritoriul administrativ al Comunei Întregalde, în intravilan şi extravilan, parte din bunul
imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 terenului în suprafaţă totală de 101 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul
judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei
- Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ
al Comunei Întregalde, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
 terenului în suprafaţă totală de 11999 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul
judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei
- Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ
al Comunei Întregalde, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
 terenului în suprafaţă totală de 92 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul
judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei
- Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ
al Comunei Întregalde, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
 terenului în suprafaţă totală de 2447 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul
judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei
- Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ
al Comunei Întregalde, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
 terenului în suprafaţă totală de 86 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul
judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei
- Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ
al Comunei Întregalde, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
 terenului în suprafaţă totală de 6079 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul
judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei
- Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ
al Comunei Întregalde, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
 terenului în suprafaţă totală de 100 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul
judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei
- Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ

al Comunei Întregalde, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
Art. 3. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cîmpeni, înscrierea în
Cartea Funciară a dreptului proprietate în favoarea Judeţului Alba ca bun aparţinând domeniului
public al Judeţului Alba, asupra:
 terenului în suprafaţă totală de 11856 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul
judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei
- Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ
al Comunei Mogoş, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
 terenului în suprafaţă totală de 75924 mp, din care 1336 mp intravilan, aferent
sectorului din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat
pe teritoriul administrativ al Comunei Mogoş, în extravilan şi intravilan, parte din bunul imobil
cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 terenului în suprafaţă totală de 292 mp, intravilan, aferent sectorului din drumul
judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei
- Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ
al Comunei Mogoş, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
 terenului în suprafaţă totală de 511 mp, intravilan, aferent sectorului din drumul
judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei
- Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), situat pe teritoriul administrativ
al Comunei Mogoş, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 55 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
Art. 4. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia, înscrierea în
Cartea Funciară a categoriei de folosinţă de „drum judeţean”, asupra imobilelor identificate la
art. 2 din prezenta hotărâre.
Art. 5. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Câmpeni, înscrierea în
Cartea Funciară a categoriei de folosinţă de „drum judeţean”, asupra imobilelor identificate la
art. 3 din prezenta hotărâre.
Art. 6. Președintele Consiliului județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Alba va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art. 7. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei juridică
şi relaţii publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 142
Alba Iulia, 11 mai 2018

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru
înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului
Alba, asupra drumului judeţean DJ 107K

Proiectul de act administrativ inițiat vizează însuşirea de către Consiliul Judeţean Alba a
documentaţilor tehnice cadastrale întocmite de S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş, în vederea
înregistrării în sistemul integrat de cadastru şi publicitate imobiliară a drumului judeţean DJ
107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti
- Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti) și înscrierea în cartea funciară a dreptului de
proprietate în favoarea Judeţului Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba,
asupra acestuia.
Drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura
- Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti) este cuprins la
poziţia cu nr. crt. 55 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba,
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1.
Cadastrul şi cartea funciară formează un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică,
economică şi juridică, de importanţă naţională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al
ţării, potrivit dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare.
Pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea
Judeţului Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra DJ 107K, în urma
identificării din punct de vedere al publicităţii imobiliare, au fost întocmite documentaţii tehnice
cadastrale de către S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş, documentații depuse și înregistrate la Consiliul
Județean Alba sub nr. 8450/2 mai 2018.
Pentru ca documentaţiile tehnice cadastrale să poată fi depuse la Biroul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Alba Iulia, respectiv Cîmpeni, se impune însuşirea acestora de către
Consiliul Judeţean Alba.
Se va solicita Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia, respectiv Biroului
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cîmpeni, înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de
proprietate în favoarea domeniului public al judeţului Alba, asupra imobilelor identificate,
precum şi înscrierea categoriei de folosinţă de “drum judeţean”, asupra acestora.
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, supun spre
dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 141 din 11 mai 2018.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia Gestionarea Patrimoniului
Nr. 9432 / 11.05.2018
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru
înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului
Alba, asupra drumului judeţean DJ 107K
Art. 7 din O.G. nr. 43/1997, aprobată prin Legea nr. 82/1998 privind regimul juridic al
drumurilor, stipulează că drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a
judeţului, iar art. 22 din acelaşi act normativ precizează că administrarea drumurilor judeţene se
asigură de către consiliile judeţene.
Prin adoptarea H.G. nr. 540/2000, s-a aprobat încadrarea în categorii funcţionale a
drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 la
acest act normativ stabilind reţeaua de drumuri din judeţul Alba, încadrate în categoria
funcţională de drum judeţean.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001, s-a însuşit Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, care a fost atestat prin H.G. nr. 974/2002
privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al municipiilor, oraşelor şi
comunelor din Judeţul Alba – Anexa nr. 1. Drumul judeţean DJ 107K a fost cuprins în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, la poziţia cu nr. crt. 55.
Conform prevederilor art. 27 alin. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii
imobiliare, „imobilele ce aparţin domeniului public şi domeniului privat al statului sau, după caz,
al unităţii administrativ-teritoriale se vor înscrie în cărţi funciare speciale ale unităţii
administrativ-teritoriale pe care sunt situate, cu excepţiile prevăzute de lege”.
Procedura de înscriere prin Legea nr. 7/1996, precum şi prin Regulamentul de avizare,
recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului
general al ANCPI nr. 700/2014.
Pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea
domeniului public al judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 107K, în urma identificării din
punct de vedere al publicităţii imobiliare, au fost întocmite documentaţii tehnice cadastrale, de
către S.C. Topogecad SRL Beiuş, după cum urmează:
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 1, pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra unui sector din drumul judeţean DJ 107K:
Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bârleşti), situat pe teritoriul administrativ al comunei
Galda de Jos, în intravilan, având suprafaţa totală identificată de 1523 mp. intravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 2, pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra unui sector din drumul judeţean DJ 107K:
Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bârleşti), situat pe teritoriul administrativ al comunei
Galda de Jos, în extravilan și intravilan, având suprafaţa totală identificată de 112260 mp., din
care 79151 mp., intravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 3, pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra unui sector din drumul judeţean DJ 107K:
Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bârleşti), situat pe teritoriul administrativ al comunei
Galda de Jos, în extravilan și intravilan, având suprafaţa totală identificată de 56439 mp., din
care 18516 mp., intravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 4, pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra unui sector din drumul judeţean DJ 107K:
Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bârleşti), situat pe teritoriul administrativ al comunei
Galda de Jos, în extravilan, având suprafaţa totală identificată de 8007 mp. extravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 5, pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra unui sector din drumul judeţean DJ 107K:

Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bârleşti), situat pe teritoriul administrativ al comunei
Galda de Jos, în extravilan, având suprafaţa totală identificată de 29982 mp. extravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 6, pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra unui sector din drumul judeţean DJ 107K:
Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bârleşti), situat pe teritoriul administrativ al comunei
Galda de Jos, în extravilan și intravilan, având suprafaţa totală identificată de 9847 mp.
extravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 7, pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra unui sector din drumul judeţean DJ 107K:
Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bârleşti), situat pe teritoriul administrativ al comunei
Galda de Jos, în extravilan, având suprafaţa totală identificată de 3588 mp. extravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 8, pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra unui sector din drumul judeţean DJ 107K:
Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bârleşti), situat pe teritoriul administrativ al comunei
Întregalde, în extravilan, având suprafaţa totală identificată de 7318 mp. extravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 9, pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra unui sector din drumul judeţean DJ 107K:
Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bârleşti), situat pe teritoriul administrativ al comunei
Întregalde, în extravilan, având suprafaţa totală identificată de 3658 mp. extravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 10, pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra unui sector din drumul judeţean DJ 107K:
Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bârleşti), situat pe teritoriul administrativ al comunei
Întregalde, în extravilan şi intravilan, având suprafaţa totală identificată de 12134 din care
intravilan 1317 mp. extravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 11, pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra unui sector din drumul judeţean DJ 107K:
Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bârleşti), situat pe teritoriul administrativ al comunei
Întregalde, în extravilan şi intravilan, având suprafaţa totală identificată de 75838 mp. din care
47290 intravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 12, pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra unui sector din drumul judeţean DJ 107K:
Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bârleşti), situat pe teritoriul administrativ al comunei
Întregalde, în extravilan, având suprafaţa totală identificată de 11999 mp. extravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 13, pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra unui sector din drumul judeţean DJ 107K:
Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bârleşti), situat pe teritoriul administrativ al comunei
Întregalde, în extravilan, având suprafaţa totală identificată de 2447 mp. extravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 14, pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra unui sector din drumul judeţean DJ 107K:
Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bârleşti), situat pe teritoriul administrativ al comunei
Mogoş, în extravilan, având suprafaţa totală identificată de 11856 mp. extravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 15, pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra unui sector din drumul judeţean DJ 107K:
Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bârleşti), situat pe teritoriul administrativ al comunei
Întregalde, în extravilan, având suprafaţa totală identificată de 6079 mp. extravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 16, pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra unui sector din drumul judeţean DJ 107K:

Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bârleşti), situat pe teritoriul administrativ al comunei
Mogoş, în extravilan şi intravilan, având suprafaţa totală identificată de 75924 mp., din care
1336 intravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 17, pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra unui sector din drumul judeţean DJ 107K:
Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107I (Bârleşti), situat pe teritoriul administrativ al comunei
Mogoş, în intravilan, având suprafaţa totală identificată de 511 mp. intravilan;
- Documentaţii tehnice cadastrale Podur i CAD 1.1, CAD 2.1, CAD 3.1, CAD 4.1, CAD
5.1, CAD 6.1, CAD 8.1, CAD 9.1, CAD 10.1, CAD 11.1, CAD 12.1, CAD 14.1, CAD 15.1,
CAD 16.1, pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al judeţului Alba - prima
înregistrare, asupra unor sectoare din drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos (DJ 107H) Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani
- DJ 107I (Bârleşti), identificate astfel:
CAD 1.1, CAD 2.1, situate pe teritoriul administrativ al comunei Galda de Jos în
intravilan, având suprafeţe identificate de 35mp, respectiv 236mp.;
CAD 3.1, CAD 4.1, CAD 5.1, CAD 6.1, situate pe teritoriul administrativ al
comunei Galda de Jos în extravilan, având suprafeţe identificate de 284 mp; 154 mp; 270 mp;
314 mp.;
CAD 10.1, situată pe teritoriul administrativ al comunei Întregalde în intravilan,
având suprafaţa identificată de 125 mp.;
CAD 8.1, CAD 9.1, CAD 11.1, CAD 12.1, CAD 14.1, CAD 15.1, pe teritoriul
administrativ al comunei Întregalde în extravilan având suprafeţe identificate de 111 mp; 136
mp; 101 mp; 92 mp; 86 mp; 100 mp.;
CAD 16.1, situată pe teritoriul administrativ al comunei Mogoş în intravilan,
având suprafaţa identificată de 292 mp.
Se propune însuşirea de către Consiliul Judeţean Alba, a documentaţiilor tehnice
cadastrale întocmite de către S.C. Topogecad SRL Beiuş, urmând a se solicita Biroului de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia, respectiv Biroului de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Câmpeni înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate în favoarea
domeniului public al judeţului Alba, asupra terenurilor mai sus menţionate, precum şi înscrierea
categoriei de folosinţă de “drum judeţean”, asupra acestor imobile.
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
documentaţiilor tehnice cadastrale la Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, respectiv
la Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Câmpeni, în vederea înscrierii dreptului de
proprietate a Județului Alba în Cartea Funciară, asupra drumului județean DJ 107K: Galda de Jos
(DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş
- Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti).
DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în
Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba,
asupra unor tronsoane din drumul judeţean DJ 107Z
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna iunie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice
cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea
Judeţului Alba, asupra unor tronsoane din drumul judeţean DJ 107Z;
- raportul de specialitate nr. 11604/12 iunie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
- documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al
Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra unor sectoare din drumul judeţean DJ 107Z:
Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida - Gâmbaş - Aiud (DN1), respectiv Cad. 1; Cad. 2; Cad. 3; Cad. 4
şi podul peste Râul Mureş Cad. 2.1, documentații realizate de S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş şi
înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 9049/8 mai 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;
- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba – Anexa nr. 1, modificat şi completat prin
H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1, poziţia cu nr. 194;
- Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu
modificările și completările ulterioare;
- Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 la acest act
normativ stabilind reţeaua de drumuri din judeţul Alba, încadrate în categoria funcţională de
drum judeţean, 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 însuşesc Documentaţiile tehnice cadastrale realizate de S.C. Topogecad
S.R.L. Beiuş pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba - prima
înregistrare, asupra unor sectoare din drumul judeţean DJ 107Z: Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida Gîmbaş - Aiud (DN1), având suprafaţa totală identificată de 125125 mp, din care 38104 mp
intravilan, după cum urmează:
 Cad. 1 - teren în suprafaţă totală de 18860 mp, din care 9038 mp. intravilan, aferent
sectorului din drumul judeţean DJ 107Z: Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida - Gîmbaş - Aiud (DN1),
situat pe teritoriul administrativ al Municipiului Aiud, în intravilan şi extravilan, parte din bunul
imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 194 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr.
831/2014 - anexa nr. 1;

 Cad. 2 - teren în suprafaţă totală de 17312 mp, extravilan, aferent sectorului din
drumul judeţean DJ 107Z: Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida - Gîmbaş - Aiud (DN1), situat pe
teritoriul administrativ al Municipiului Aiud, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la
poziţia cu nr. crt. 194 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba,
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 anexa nr. 1;
 Cad. 2.1 - teren în suprafaţă totală de 1464 mp. extravilan, aferent sectorului din
drumul judeţean DJ 107Z: Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida - Gîmbaş - Aiud (DN1) situat pe
teritoriul administrativ al Municipiului Aiud, în extravilan parte din bunul imobil cuprins la
poziţia cu nr. crt. 194 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba,
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 anexa nr. 1;
 Cad 3 - teren în suprafaţă totală de 18128 mp, din care 15605 mp. intravilan, aferent
sectorului din drumul judeţean DJ 107Z: Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida - Gîmbaş - Aiud (DN1),
situat pe teritoriul administrativ al Municipiului Aiud, în intravilan şi extravilan, parte din bunul
imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 194 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr.
831/2014 - anexa nr. 1;
 Cad. 4 - teren în suprafaţă totală de 69361 mp, din care 13461 intravilan, aferent
sectorului din drumul judeţean DJ 107Z: Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida - Gîmbaş - Aiud (DN1),
situat pe teritoriul administrativ al Municipiului Aiud, în intravilan şi extravilan, parte din bunul
imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 194 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr.
831/2014 - anexa nr. 1;
potrivit anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Aiud, înscrierea în Cartea
Funciară a dreptului de proprietate în favoarea Judeţului Alba ca bun aparţinând domeniului
public al Judeţului Alba, asupra imobilelor identificate la art. 1 din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Aiud, înscrierea în Cartea
Funciară a categoriei de folosinţă de „drum judeţean”, asupra imobilelor identificate la art. 1 din
prezenta hotărâre.
Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art. 5. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei juridică
şi relaţii publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 172
Alba Iulia, 12 iunie 2018

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru
înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului
Alba, asupra unor tronsoane din drumul judeţean DJ 107Z

Proiectul de act administrativ inițiat vizează însuşirea de către Consiliul Judeţean Alba a
documentaţilor tehnice cadastrale întocmite de S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş, în vederea
înregistrării în sistemul integrat de cadastru şi publicitate imobiliară a unor sectoare din drumul
judeţean DJ 107Z: Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida - Gîmbaş - Aiud (DN1) și înscrierea în cartea
funciară a dreptului de proprietate în favoarea Judeţului Alba ca bun aparţinând domeniului
public al Judeţului Alba, asupra acestuia.
Drumul judeţean DJ 107Z: Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida - Gîmbaş - Aiud (DN1) este
cuprins la poziţia cu nr. crt. 194 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr.
831/2014 - anexa nr. 1;
Cadastrul şi cartea funciară formează un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică,
economică şi juridică, de importanţă naţională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al
ţării, potrivit dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare.
Pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea
Judeţului Alba, asupra DJ 107Z, în urma identificării din punct de vedere al publicităţii
imobiliare, au fost întocmite documentaţii tehnice cadastrale de către S.C. Topogecad S.R.L.
Beiuş, documentații depuse și înregistrate la Consiliul Județean Alba cu nr. 9049/8 mai 2018.
Pentru ca documentaţiile tehnice cadastrale să poată fi depuse la Biroul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Aiud, se impune însuşirea acestora de către Consiliul Judeţean Alba.
Se va solicita Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Aiud, înscrierea în Cartea
Funciară a dreptului de proprietate în favoarea Judeţului Alba ca bun aparţinând domeniului
public al Judeţului Alba, asupra imobilelor identificate, precum şi înscrierea categoriei de
folosinţă de „drum judeţean”, asupra acestora.
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, supun spre
dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 172 din 12 iunie 2018.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia Gestionarea Patrimoniului
Nr. 11604 / 12.06.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru
înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului
Alba, asupra unor tronsoane din drumul judeţean DJ 107Z

Art. 7 din O.G. nr. 43/1997, aprobată prin Legea nr. 82/1998 privind regimul juridic al
drumurilor, stipulează că drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a
judeţului, iar art. 22 din acelaşi act normativ precizează că administrarea drumurilor judeţene se
asigură de către consiliile judeţene.
Prin adoptarea H.G. nr. 540/2000 a fost aprobat încadrarea în categorii funcţionale a
drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, anexa nr. 2 a
acestui act normativ stabilind reţeaua de drumuri din Judeţul Alba, încadrate în categoria
funcţională de drum judeţean.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001, s-a însuşit Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, care a fost atestat prin H.G. nr. 974/2002
privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al municipiilor, oraşelor şi
comunelor din Judeţul Alba – Anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa
nr. 1. Drumul judeţean DJ 107Z a fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, la poziţia cu nr. crt. 194.
Conform prevederilor art. 27 alin. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii
imobiliare, „imobilele ce aparţin domeniului public şi domeniului privat al statului sau, după caz,
al unităţii administrativ-teritoriale se vor înscrie în cărţi funciare speciale ale unităţii
administrativ-teritoriale pe care sunt situate, cu excepţiile prevăzute de lege”.
Procedura de înscriere în Cartea Funciară este reglementată prin Legea nr. 7/1996 a
cadastrului şi a publicităţii imobiliare, precum şi prin Regulamentul de avizare, recepţie şi
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al
ANCPI nr. 700/2014.
Pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea
domeniului public al judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 107Z, în urma identificării din
punct de vedere al publicităţii imobiliare, au fost întocmite documentaţii tehnice cadastrale, de
către S.C. Topogecad SRL Beiuş, după cum urmează:
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 1, pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra unui sector din drumul judeţean DJ 107Z:
Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida - Gîmbaş - Aiud (DN1), situat pe teritoriul administrativ al
municipiului Aiud, în extravilan și intravilan, având suprafaţa totală identificată de 18860 mp,
din care 9038 mp intravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 2, pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra unui sector din drumul judeţean DJ 107Z:
Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida - Gîmbaş - Aiud (DN1), situat pe teritoriul administrativ al
municipiului Aiud, în extravilan, având suprafaţa totală identificată de 17312 mp;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 2.1, pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra unui sector din drumul judeţean DJ 107Z:
Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida - Gîmbaş - Aiud (DN1), situat pe teritoriul administrativ al
municipiului Aiud, în extravilan, având suprafaţa totală identificată de 1464 mp;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 3, pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra unui sector din drumul judeţean DJ 107Z:
Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida - Gîmbaş - Aiud (DN1), situat pe teritoriul administrativ al

municipiului Aiud, în extravilan și intravilan, având suprafaţa totală identificată de 18128 mp,
din care 15605 mp intravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 4, pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra unui sector din drumul judeţean DJ 107Z:
Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida - Gîmbaş - Aiud (DN1) situat pe teritoriul administrativ al
municipiului Aiud, în extravilan și intravilan, având suprafaţa totală identificată de 69361 mp,
din care 13461 mp intravilan;
Parte din drumul judeţean DJ 107Z, de la km 1+246 până la km 2+437, respectiv de la
km 5+603 până la km 6+186 reprezintă tronsoane din Autostrada Sebeş - Turda (CF 91237, CF
91248).
Se propune însuşirea de către Consiliul Judeţean Alba, a documentaţiilor tehnice
cadastrale întocmite de către S.C. Topogecad SRL Beiuş, urmând a se solicita Biroului de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Aiud, înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate
în favoarea domeniului public al judeţului Alba, asupra terenurilor mai sus menţionate, precum
şi înscrierea categoriei de folosinţă de “drum judeţean”, asupra acestor terenuri.
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
documentaţiilor tehnice cadastrale la Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Aiud în
vederea înscrierii dreptului de proprietate a Județului Alba în Cartea Funciară, asupra drumului
județean DJ 107Z: Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida - Gâmbaş - Aiud (DN1).

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Ghilea Florin

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale pentru înscrierea în
Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba,
asupra drumului judeţean DJ 103E

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna iunie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice
cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea
Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 103E;
- raportul de specialitate nr. 11613/12 mai 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
- documentaţia tehnică cadastrală pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al
Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 103E: DN 1 – Gîrbova de Jos Gîrboviţa - Gîrbova de Sus, respectiv Cad. 1, documentație realizată de S.C. Topogecad S.R.L.
Beiuş şi înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 9047/8 mai 2018;
Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 188/2013 privind aprobarea încadrării din
categoria funcționala de drumuri comunale și străzi, în categoria funcționala de drumuri
județene, a unor drumuri din județul Alba;
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 109/2014 privind modificarea sau abrogarea
unor Hotărâri ale Consiliului Judeţean Alba referitoare la unele bunuri cuprinse în Inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba;
- Hotărârii Consiliului local al municipiului Aiud nr. 245/2012 privind transmiterea în
administrarea Consiliului judeţean Alba și încadrarea în categoria funcţională de “drum
judeţean” a drumului comunal DC79: Gîrbova de Jos-Gîrboviţa-Gîrbova de Sus.
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;
- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba – Anexa nr. 1;
- Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu
modificările și completările ulterioare;
- Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 la acest act
normativ stabilind reţeaua de drumuri din judeţul Alba, încadrate în categoria funcţională de
drum judeţean, 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 însuşeşte Documentaţia tehnică cadastrală realizată de S.C. Topogecad S.R.L.
Beiuş pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba - prima
înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 103E: DN 1 - Gîrbova de Jos - Gîrboviţa - Gîrbova de
Sus, având suprafaţa totală identificată de 88551 mp, din care 47138 mp intravilan, după cum
urmează:
 Cad. 1 - teren în suprafaţă totală de 88551 mp, din care 47138 mp. intravilan, aferent
drumului judeţean DJ 103E: DN 1 - Gîrbova de Jos - Gîrboviţa - Gîrbova de Sus, situat pe
teritoriul administrativ al Municipiului Aiud, în intravilan şi extravilan, bun imobil cuprins la
poziţia cu nr. crt. 202 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba,
potrivit anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Aiud, înscrierea în Cartea
Funciară a dreptului de proprietate în favoarea Judeţului Alba ca bun aparţinând domeniului
public al Judeţului Alba, asupra imobilului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Aiud, înscrierea în Cartea
Funciară a categoriei de folosinţă de „drum judeţean”, asupra imobilului identificat la art. 1 din
prezenta hotărâre.
Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art. 5. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei juridică
şi relaţii publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 173
Alba Iulia, 12 iunie 2018

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale pentru
înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului
Alba, asupra drumului judeţean DJ 103E

Proiectul de act administrativ inițiat vizează însuşirea de către Consiliul Judeţean Alba a
documentaţiei tehnice cadastrale întocmite de S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş, în vederea
înregistrării în sistemul integrat de cadastru şi publicitate imobiliară a drumul judeţean DJ 103E:
DN 1 - Garbova de Jos - Garbovita - Garbova de Sus și înscrierea în cartea funciară a dreptului
de proprietate în favoarea Judeţului Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba,
asupra acestuia.
Drumul judeţean DJ 103E: DN 1 - Gîrbova de Jos - Gîrboviţa - Gîrbova de Sus este
cuprins la poziţia cu nr. crt. 202 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1.
Cadastrul şi cartea funciară formează un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică,
economică şi juridică, de importanţă naţională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al
ţării, potrivit dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare.
Pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea
Judeţului Alba, asupra DJ 103E, în urma identificării din punct de vedere al publicităţii
imobiliare, a fost întocmită documentaţia tehnică cadastrală de către S.C. Topogecad S.R.L.
Beiuş, documentații depuse și înregistrate la Consiliul Județean Alba cu nr. 9047/8 mai 2018.
Pentru ca documentaţia tehnică cadastrală să poată fi depusă la Biroul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Alba Iulia, se impune însuşirea acestora de către Consiliul Judeţean Alba.
Se va solicita Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia, înscrierea în
Cartea Funciară a dreptului de proprietate în favoarea Judeţului Alba ca bun aparţinând
domeniului public al Judeţului Alba, asupra imobilului identificat, precum şi înscrierea
categoriei de folosinţă de „drum judeţean”, asupra acestuia.
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, supun spre
dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 173 din 12 mai 2018.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 11613/12.06.2018
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale pentru
înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului
Alba, asupra drumului judeţean DJ 103E
Art. 7 din O.G. nr. 43/1997, aprobată prin Legea nr. 82/1998 privind regimul juridic al
drumurilor, stipulează că drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a
judeţului, iar art. 22 din acelaşi act normativ precizează că administrarea drumurilor judeţene se
asigură de către consiliile judeţene.
Prin adoptarea H.G. nr. 540/2000 a fost aprobat încadrarea în categorii funcţionale a
drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, anexa nr. 2 a
acestui act normativ stabilind reţeaua de drumuri din Judeţul Alba, încadrate în categoria
funcţională de drum judeţean.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001, s-a însuşit Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, care a fost atestat prin H.G. nr. 974/2002
privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al municipiilor, oraşelor şi
comunelor din Judeţul Alba – Anexa nr. 1. Drumul judeţean DJ 103E a fost cuprins în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, la poziţia cu nr. crt. 202.
Conform prevederilor art. 27 alin. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii
imobiliare, „imobilele ce aparţin domeniului public şi domeniului privat al statului sau, după caz,
al unităţii administrativ-teritoriale se vor înscrie în cărţi funciare speciale ale unităţii
administrativ-teritoriale pe care sunt situate, cu excepţiile prevăzute de lege”.
Procedura de înscriere în Cartea Funciară este reglementată prin Legea nr. 7/1996 a
cadastrului şi a publicităţii imobiliare, precum şi prin Regulamentul de avizare, recepţie şi
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al
ANCPI nr. 700/2014.
În urma identificării din punct de vedere al publicităţii imobiliare, a fost întocmită de
către S.C. Topogecad SRL Beiuş, documentaţia tehnică cadastrală CAD. 1, pentru înscrierea
dreptului de proprietate publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumul judeţean DJ
103E: DN 1 - Garbova de Jos - Garbovita - Garbova de Sus, situat pe teritoriul administrativ al
municipiului Aiud, în extravilan și intravilan, având suprafaţa totală identificată de 88551 mp,
din care 47138 mp intravilan.
Se propune însuşirea de către Consiliul Judeţean Alba, a documentaţiei tehnice cadastrale
întocmite de către S.C. Topogecad SRL Beiuş, urmând a se solicita Biroului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Aiud, înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate în favoarea
domeniului public al judeţului Alba, asupra terenului mai sus menţionat, precum şi înscrierea
categoriei de folosinţă de “drum judeţean”, asupra acestui 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
documentaţiei tehnice cadastrale la Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Aiud în vederea
înscrierii dreptului de proprietate a Județului Alba în Cartea Funciară, asupra drumului județean
DJ 103E: DN 1 - Garbova de Jos - Garbovita - Garbova de Sus.
DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA
Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN
Întocmit, Radu Octavian Octavian

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în
Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba,
asupra drumului judeţean DJ 704K
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna iunie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice
cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea
Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 704K;
- raportul de specialitate nr. 12212/19 iunie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
- documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al
Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 704K: Vinerea (DJ 704) Săliştea (DJ 705E), respectiv Cad. 1; Cad. 2; Cad. 3; Cad. 4 şi podurile Cad. 1.1; Cad. 3.3,
documentaţii realizate de S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş şi înregistrate la registratura Consiliului
Judeţean Alba cu nr. 9048/08 mai 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;
- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba – Anexa nr. 1, modificat şi completat prin
H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1, poziţia cu nr. 193;
- Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu
modificările și completările ulterioare;
- Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 la acest act
normativ stabilind reţeaua de drumuri din judeţul Alba, încadrate în categoria funcţională de
drum judeţean, 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 însuşesc Documentaţiile tehnice cadastrale realizate de S.C. Topogecad
S.R.L. Beiuş pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba - prima
înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 704K: Vinerea (DJ 704) - Săliştea (DJ 705E), având
suprafaţa totală identificată de 62672 mp, din care 7915 mp intravilan, după cum urmează:
 Cad. 1 - teren în suprafaţă totală de 3926 mp, intravilan, aferent sectorului din drumul
judeţean DJ 704K: Vinerea (DJ 704) - Săliştea (DJ 705E), situat pe teritoriul administrativ al
oraşului Cugir, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 193 în Inventarul bunurilor

care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1,
modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1;
 Cad. 1.1 - teren în suprafaţă totală de 580 mp, extravilan, aferent sectorului din drumul
judeţean DJ 704K: Vinerea (DJ 704) - Săliştea (DJ 705E), situat pe teritoriul administrativ al
oraşului Cugir, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 193 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1;
 Cad. 2 - teren în suprafaţă totală de 20997 mp. extravilan, aferent sectorului din
drumul judeţean DJ 704K: Vinerea (DJ 704) - Săliştea (DJ 705E), situat pe teritoriul
administrativ al oraşului Cugir, în extravilan parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt.
193 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G.
nr. 974/2002 - anexa nr. 1 modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1;
 Cad. 3 - teren în suprafaţă totală de 35433 mp, din care intravilan 2253 mp., aferent
sectorului din drumul judeţean DJ 704K: Vinerea (DJ 704) - Săliştea (DJ 705E), situat pe
teritoriul administrativ al Comunei Săliştea, în extravilan şi intravilan, parte din bunul imobil
cuprins la poziţia cu nr. crt. 193 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr.
831/2014 - anexa nr. 1;
 Cad. 3.3 - teren în suprafaţă totală de 84 mp, intravilan, aferent sectorului din drumul
judeţean DJ 704K: Vinerea (DJ 704) - Săliştea (DJ 705E), situat pe teritoriul administrativ al
Comunei Săliştea, în intravilan şi extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt.
193 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G.
nr. 974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1;
 Cad. 4 - teren în suprafaţă totală de 1652 mp, intravilan, aferent sectorului din drumul
judeţean DJ 704K: Vinerea (DJ 704) - Săliştea (DJ 705E), situat pe teritoriul administrativ al
Comunei Săliştea, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 193 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1;
potrivit anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia, înscrierea în
Cartea Funciară a dreptului de proprietate în favoarea Judeţului Alba ca bun aparţinând
domeniului public al Judeţului Alba, asupra imobilelor identificate la art. 1 din prezenta
hotărâre.
Art. 3. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia, înscrierea în
Cartea Funciară a categoriei de folosinţă de „drum judeţean”, asupra imobilelor identificate la
art. 1 din prezenta hotărâre.
Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art. 5. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei juridică
şi relaţii publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 183
Alba Iulia, 19 iunie 2018

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru
înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului
Alba, asupra drumului judeţean DJ 704K

Proiectul de act administrativ inițiat vizează însuşirea de către Consiliul Judeţean Alba a
documentaţilor tehnice cadastrale întocmite de S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş, în vederea
înregistrării în sistemul integrat de cadastru şi publicitate imobiliară a drumului judeţean DJ
704K: Vinerea (DJ 704) - Săliştea (DJ 705E) și înscrierea în cartea funciară a dreptului de
proprietate în favoarea Judeţului Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba,
asupra acestuia.
Drumul judeţean DJ 704K: Vinerea (DJ 704) - Săliştea (DJ 705E) este cuprins la poziţia
cu nr. crt. 193 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat
prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1
Cadastrul şi cartea funciară formează un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică,
economică şi juridică, de importanţă naţională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al
ţării, potrivit dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare.
Pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea
Judeţului Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra DJ 704K, în urma
identificării din punct de vedere al publicităţii imobiliare, au fost întocmite documentaţii tehnice
cadastrale de către S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş, documentații depuse și înregistrate la Consiliul
Județean Alba cu nr. 9048/8 mai 2018.
Pentru ca documentaţiile tehnice cadastrale să poată fi depuse la Biroul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Alba Iulia, se impune însuşirea acestora de către Consiliul Judeţean Alba.
Se va solicita Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia, înscrierea în
Cartea Funciară a dreptului de proprietate în favoarea domeniului public al judeţului Alba,
asupra imobilelor identificate, precum şi înscrierea categoriei de folosinţă de “drum judeţean”,
asupra acestora.
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, supun spre
dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 183 din 19 iunie 2018.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia Gestionarea Patrimoniului
Nr. 12212 / 19.06.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru
înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului
Alba, asupra drumului judeţean DJ 704K
Art. 7 din O.G. nr. 43/1997, aprobată prin Legea nr. 82/1998 privind regimul juridic al
drumurilor, stipulează că drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a
judeţului, iar art. 22 din acelaşi act normativ precizează că administrarea drumurilor judeţene se
asigură de către consiliile judeţene.
Prin adoptarea H.G. nr. 540/2000, s-a aprobat încadrarea în categorii funcţionale a
drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 la
acest act normativ stabilind reţeaua de drumuri din judeţul Alba, încadrate în categoria
funcţională de drum judeţean.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001, s-a însuşit Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, care a fost atestat prin H.G. nr. 974/2002
privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al municipiilor, oraşelor şi
comunelor din Judeţul Alba – Anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa
nr. 1. Drumul judeţean DJ 107K a fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, la poziţia cu nr. crt. 193.
Conform prevederilor art. 27 alin. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii
imobiliare, „imobilele ce aparţin domeniului public şi domeniului privat al statului sau, după caz,
al unităţii administrativ-teritoriale se vor înscrie în cărţi funciare speciale ale unităţii
administrativ-teritoriale pe care sunt situate, cu excepţiile prevăzute de lege”.
Procedura de înscriere în Cartea Funciară este reglementată prin Legea nr. 7/1996 a
cadastrului şi a publicităţii imobiliare, precum şi prin Regulamentul de avizare, recepţie şi
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al
ANCPI nr. 700/2014.
Pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea
domeniului public al judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 704K, în urma identificării din
punct de vedere al publicităţii imobiliare, au fost întocmite documentaţii tehnice cadastrale, de
către S.C. Topogecad SRL Beiuş, după cum urmează:
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 1, pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra unui sector din drumul judeţean DJ 704K:
Vinerea (DJ 704) - Săliştea (DJ 705E), situat pe teritoriul administrativ al oraşului Cugir, în
intravilan, având suprafaţa totală identificată de 3926 mp. intravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 1.1, pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra unui sector din drumul judeţean DJ 704K:
Vinerea (DJ 704) - Săliştea (DJ 705E), situat pe teritoriul administrativ al oraşului Cugir, în
extravilan, având suprafaţa totală identificată de 580 mp.;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 2, pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra unui sector din drumul judeţean DJ 704K:
Vinerea (DJ 704) - Săliştea (DJ 705E), situat pe teritoriul administrativ al oraşului Cugir, în
extravilan, având suprafaţa totală identificată de 20997 mp.;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 3, pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra unui sector din drumul judeţean DJ 704K:
Vinerea (DJ 704) - Săliştea (DJ 705E), situat pe teritoriul administrativ al comunei Săliştea, în
extravilan, şi intravilan, având suprafaţa totală identificată de 35433 mp. extravilan din care 2253
mp. intravilan;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 3.3, pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra unui sector din drumul judeţean DJ 704K:

Vinerea (DJ 704) - Săliştea (DJ 705E), situat pe teritoriul administrativ al comunei Săliştea, în
intravilan, având suprafaţa totală identificată de 84 mp.;
- Documentaţia tehnică cadastrală CAD. 4, pentru înscrierea dreptului de proprietate
publică al judeţului Alba - prima înregistrare, asupra unui sector din drumul judeţean DJ 704K:
Vinerea (DJ 704) - Săliştea (DJ 705E), situat pe teritoriul administrativ al comunei Săliştea, în
intravilan, având suprafaţa totală identificată de 1652 mp.;
Se propune însuşirea de către Consiliul Judeţean Alba, a documentaţiilor tehnice
cadastrale întocmite de către S.C. Topogecad SRL Beiuş, urmând a se solicita Biroului de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia, înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de
proprietate în favoarea domeniului public al judeţului Alba, asupra terenurilor mai sus
menţionate, precum şi înscrierea categoriei de folosinţă de “drum judeţean”, asupra acestor
imobile.
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
documentaţiilor tehnice cadastrale la Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia, în
vederea înscrierii dreptului de proprietate a Județului Alba în Cartea Funciară, asupra drumului
județean DJ 704K: Vinerea (DJ 704) - Săliştea (DJ 705E).
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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 iunie 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. 11098/6 iunie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
- solicitarea nr. 155/10 mai 2018 a Asociaţiei APA ALBA înregistrată la registratura
Consiliului Județean Alba cu nr. 9927/18 mai 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”, S.C. APA–CTTA S.A Alba, Direcției juridice şi
relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din aparatul
de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL
Înregistrat cu nr. 167
Alba Iulia, 6 iunie 2018

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 167/6 iunie 2018

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

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Nr.
crt.

I Denumirea mijlocului fix

U.M.

Cantitatea

Preț unitar
(lei)

Staţie de lucru Fujitsu cu accesorii
Pachet Sistem I5 - 7400 + Licenţă
Win 10Pro + Monitor + Kit
Echipament Aparat Sudare El
Renegade ES 300i + Serie
7217480271
Pachet Interconectare Server Storage Dell Nr. Serial 91149241
Laptop ASUS X542UR + Geantă şi
Lic Win+ Lic Retail Microsoft
Office 2016
Calculator Intel I7- 7700+ Licenţă
Microsoft Windows 10 Pro
Sistem I7+ Monitor+ Licenţă
Microsoft Windows 10 Pro
TOTAL MIJLOACE FIXE

Buc.

1

4.889,00

Valoare de
inventar
(lei)
4.889,00

Buc.

1

3.440,00

3.440,00

Buc.

1

9.786,00

9.786,00

Buc.

1

5.819,00

5.819,00

Buc.

1

4.834,45

4.834,45

Buc.

1

4.500,00

4.500,00

Buc.

4

5.250,00

U.M.

Cantitatea

Preț unitar
(lei)

21.000,00
54.268,45
Valoare de
inventar
(lei)

Buc.

2

750,00

II Denumirea obiectului de
inventar

1.

Monitor Led Asus VC239HE 23
inch 5 ms Black
TOTAL OBIECTE DE INVENTAR:

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

1.500,00
1.500,00

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
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
Proiectul de act administrativ inițiat vizează includerea unor bunuri în Inventarul
proprietăţii private a Judeţului Alba şi concesionarea 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. 155/10 mai 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. 196912770/2008 -„Dispoziţii generale”, 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. 167 din 6 iunie 2018.

PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 11098/06.06.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
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

Conform art. 91 lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare ”Consiliul judeţean hotărăşte darea în adminisrare,
concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a judeţului, după caz, precum şi a
serviciilor publice de interes judeţean, în condiţiile legii”.
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. 155/10.05.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr.
9927/18.05.2018, că Societatea Comercială APA-CTTA S.A. a achiziţionat din Fondul de
Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare bunuri din categoria mijloacelor fixe şi anume:
 Staţie de lucru Fujitsu cu accesorii, 1 buc. in valoare de 4.889,00 lei;
 Pachet Sistem I5 - 7400 + Licenţă Win 10Pro + Monitor + Kit, 1 buc. in valoare de
3.440,00 lei;
 Echipament Aparat Sudare El Renegade ES 300i + Serie 7217480271, 1 buc. in valoare
de 9.786,00 lei;
 Pachet Interconectare Server - Storage Dell Nr. Serial, 1 buc. in valoare de 5.819,00 lei;
 Laptop ASUS X542UR + Geantă şi Lic Win+ Lic Retail Microsoft Office 2016, 1 buc. în
valoare de 4.834,45 lei;
 Calculator Intel I7- 7700+ Licenţă Microsoft Windows 10 Pro, 1buc. in valoare de
4.500,00 lei;
 Sistem I7+ Monitor+ Licenţă Microsoft Windows 10 Pro, 4 buc. în valoare de 5.250,00
lei fiecare.
De asemenea, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară APA ALBA transmite şi lista
obiectelor de inventar (2 monitoare Led Asus VC 239HE 23 inch 5 ms Black în valoare de
750,00 lei fiecare) 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 – „Dispoziţii speciale- partea comună”, 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 Autoritate
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

Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit: Andreea Maria BABIN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind preluarea temporară a unui imobil - drum vicinal De 147, din administrarea
Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia în administrarea Consiliului Județean Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna iunie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind preluarea temporară a unui imobil
- drum vicinal De 147, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia în
administrarea Consiliului Județean Alba;
- raportul de specialitate nr. 12075/18 iunie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 85/2018 privind încuviințarea cererii adresate
Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, pentru transmiterea temporară a unui imobil teren, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia în administrarea
Consiliului Județean Alba;
- Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 195/2018 privind
transmiterea temporară a unui imobil (drum) vicinal De 147, din administrarea Consiliului
Local al Municipiului Alba Iulia în administrarea Consiliului Județean Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 5 lit. a pct. 9 şi pct. 12 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 861 alin. 3, art. 866 şi art. 867 din Noul Cod Civil ( Legea nr. 287/2009
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
- art. 22, art. 221 alin. 3, alin. 4 și alin. 8 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
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 preluarea temporară a imobilului - drum vicinal De 147, situat
administrativ în municipiul Alba Iulia, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba
Iulia în administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea reabilitării, identificat conform
anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Se aprobă modelul Contractului - cadru de administrare ce se va încheia între
Municipiul Alba Iulia prin Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia și Județul Alba prin
Consiliul Județean Alba, conform anexei nr. 2 – parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 3. Predarea-preluarea bunului imobil, menţionat la art. 1, se face pe bază de protocol
încheiat între cele două unități administrativ teritoriale.
Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art. 5. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba; Președintelui Consiliului Județean Alba, Consiliului Local
al Municipiului Alba Iulia, Direcției juridică și relații publice, Direcției dezvoltare și bugete și
Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Alba.
AVIZAT
PREŞEDINTE,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU
Înregistrat cu nr. 176
Alba Iulia, 18 iunie 2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

-

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind preluarea temporară a unui imobil
drum vicinal De 147, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia
în administrarea Consiliului Județean Alba

În cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba”
proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (POS Mediu, Axa prioritară 2),
au fost efectuate și lucrări de închidere a depozitelor neconforme de deșeuri din județul Alba.
Obiectivul general al proiectului este rezolvarea problemelor semnificative de mediu şi a celor
operaţionale asociate generării deşeurilor, care va îmbunătăţi condiţiile de viaţă ale cetăţenilor
judeţului Alba.
Printre depozitele neconforme de deșeuri din județul Alba închise se află și depozitul
situat administrativ în municipiul Alba Iulia, în zona Pârâul lui Iov. Accesul la acest depozit se
face pe drumul vicinal - De 147, din drumul naţional DN 1 în lungime de 475 m.
Întrucât ulterior finalizării lucrărilor de închidere, depozitul menționat produce levigat,
Consiliului Județean Alba îi revin responsabilitățile privind urmărirea cantității și calității
levigatului în perioada de monitorizare a proiectului, iar levigatul rezultat trebuie transportat în
staţii de epurare autorizate. Drumul de acces spre depozit fiind un drum de pământ, nereabilitat,
face ca accesul vidanjelor la depozit să fie extrem de dificil, în condiții de precipitații
abundente, uneori chiar imposibil, ceea ce duce la deversarea levigatului în solul adiacent
depozitului, cu urmări negative asupra mediului înconjurător.
Întrucât imobilul - teren cu destinație „drum”, se află în domeniul public al Municipiului
Alba Iulia şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, prin proiectul de
hotărâre, propun preluarea temporară a acestui imobil în administrarea Consiliului Județean
Alba, în vederea reabilitării.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit
căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului
judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul
la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui,
vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 176 din 18 iunie 2018.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 12075/18.06.2018
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind preluarea temporară a unui imobil
drum vicinal De 147, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia
în administrarea Consiliului Județean Alba
Lucrările de închidere a Depozitului neconform de deșeuri Alba Iulia au fost realizate în
cadrul Proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Alba” al cărui
beneficiar este Consiliul Judeţean Alba, conform Contractului de finanţare nr. 129035/2 mai
2012 și al Contractului de finanţare nr. 28/14 februarie 2017.
Dat fiind faptul că ulterior finalizării lucrărilor de închidere, depozitul menționat produce
levigat, Consiliului Județean Alba îi revin responsabilitățile privind urmărirea cantității și
calității levigatului în perioada de monitorizare a Proiectului ”Sistem de management integrat al
deșeurilor în județul Alba”.
Conform cap. 7.6 ”Monitorizare post-închidere” din Acordul de mediu nr. SB
02/06.05.2011, Consiliul Județean Alba este obligat să anunțe în mod operativ autoritatea
competentă pentru protecția mediului situațiile în care se produc efecte negative asupra mediului,
cauzate de depozitele neconforme închise, precum și transportul levigatului în staţii de epurare
autorizate.
Accesul la amplasamentul Depozitului neconform de deșeuri Alba Iulia se realizează pe
un drum vicinal De 147, care pornește din DN 1, zona Pârâul lui Iov, aflat în proprietatea publică
a Municipiului Alba Iulia identificat în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al
municipiului Alba Iulia, la poziția nr. 257 din H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului
public al județului Alba, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Alba.
Drumul de acces spre depozit fiind un drum de pământ, nereabilitat, face ca accesul
vidanjelor la depozit să fie extrem de dificil, în condiții de precipitații abundente, uneori chiar
imposibil, ceea ce duce la deversarea levigatului în solul adiacent depozitului cu urmări negative
asupra mediului înconjurător.
În conformitate cu art. 22^1 alin. 3 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede că „pentru realizarea de
lucrări de reabilitare sau modernizare, sectoarele de drum situate în intravilanul unor localităţi
pot fi preluate temporar în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale, la
solicitarea acestora, cu acordul administratorului drumului”, Consiliul Judeţean Alba are
posibilitatea de a prelua în administrare, temporar, imobilul respectiv – teren, categoria de
folosinţă “drum”, în vederea realizării unor lucrări de reabilitare.
Conform prevederilor art. 22^1 alin. 8 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede că „după recepţia finală a
lucrărilor, sectoarele de drum se retransmit administratorului sau autorităţilor administraţiei
publice locale de care au aparţinut”, după recepția finală a lucrărilor de reabilitare și
modernizare a drumului respectiv, acesta va reveni în administrarea Consiliului Local al
municipiului Alba Iulia.
Pentru a preveni poluarea solului prin deversare de levigat, dar și în vederea respectării
obligațiilor privind protecția mediului, este necesară preluarea în administrare a drumului
menționat mai sus în scopul asigurării reabilitării acestuia de către Consiliului Județean Alba. În
susținerea acestei necesități mai precizăm faptul că acest drum deservește exclusiv
amplasamentul Depozitului neconform de deșeuri Alba Iulia și are o lungime de 475 m.
În considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a prevederilor art. 91 alin. 1 lit.
c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind
gestionarea domeniului public al judeţului, propun adoptarea proiectului de hotărâre inițiat.
DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA
Șef Serviciu
Paul Silviu Todoran
Întocmit: Radu Octavian NEAG

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea instituirii de restricții temporare parțiale de circulație
pe un sector al drumului județean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74)

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna iunie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea instituirii de restricții
temporare parțiale de circulație pe un sector al drumului județean DJ 107H: Coşlariu Nou Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74)
- raportul de specialitate nr. 12307/ 20.06.2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
- solicitarea nr. 3692/VII/D/25/22.02.2018 a Consiliului Județean Alba adresata către
Inspectoratul de Poliție al Județului Alba - Serviciul Poliției Rutiere Alba;
- avizul nr. 21878 din 09.03.2018 al Inspectoratului de Poliție Județean Alba - Serviciul
Poliției Rutiere Alba înregistrat la Consiliul Județean Alba sub nr. 5333 din 19.03.2018;
- O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Alba, precum și al
municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Alba, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 97 și art. 115 – (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice
locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea:
HOTĂRÂRE
Art.1 Se aprobă instituirea de restricții temporare parțiale de circulație de 7,5 to pe un
sector al drumului județean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara
Şard Ighiu (DN 74), prevăzute în Anexa, parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art.2 Pot circula fara restrictii pe sectorul drumului judetean intersectie DN1 - Galda de
Jos - Cricău - Ighiu - Șard - Gara Șard Ighiu (DN74) de la km 2+375 până la km 18+210,
urmatoarele categorii de vehicule:
a). cele destinate interventiilor la avariile drumurilor, retelelor tehnico-edilitare care apartin
administratorilor acestor retele;
b). cele destinate tractarii autovehiculelor avariate, inzapezite, abandonate sau stationate
neregulamentar;
c). cele destinate pregatirii si examinarii candidatilor care solicita obtinerea permisului de
conducere;

d). cele apartinand Companiei Nationale Posta Romana S.A. precum si ale agentilor
economici care fac servicii de expeditii si curierat;
e). cele apartinand societatilor de salubrizare;
f). cele apartinand institutiilor publice (cele apartinand serviciilor de ambulanta, protectiei
civile, politiei, jandarmeriei, politiei de frontiera, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului
Justitiei-Directia Generala a Penitenciarelor, Ministerului Public si unitatilor speciale ale S.R.I.
si S.P.P., aflate in misiune, etc);
g). cele care transporta paine si produse de panificatie, precum si cele specializate (cisterne)
care transporta lapte destinat prelucrarii catre punctele de procesare;
h). cele care efectueaza interventii Transgaz si Distrigaz, cele care efectueaza interventii de
dezapezire asupra drumului;
i). cele care efectueza transport rutier de marfuri periculoase, in conditiile legii;
j). vehicule cu punct de incarcare/descarcare la persoanele fizice si/sau juridice de pe razele
administrativ teritoriale cu acces la drumul judetean DJ107H supus protectiei, dar justificate
numai pe baza avizelor de insotire a marfii din care sa reiese in clar ca punctul de incarcare/
descarcare este situat pe sectorul restrictionat.
k). vehicule fără încărcătură dar care depășesc 7,5to masa proprie și/sau gabarit din
construcție, sunt considerate riverane acele vehicule pe baza documentelor conforme cu
legislatia în vigoare, din care să reiese că vehiculele aparțin persoanelor fizice și/sau juridice ce
își desfășoară activitățile pe razele administrativ teritoriale cu acces la drumul județean DJ107H
supus protecției si unde in document este indicat in clar sediu social in cazul persoanelor juridice
și domiciliul in cazul persoanelor fizice corespunzatoare identitatii fiecarui vehicul in parte.
Art.3 Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului și
Arhitectul șef din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art.4 Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul
Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică:
Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, Inspectoratului
Judetean de Politie Alba - Serviciul Rutier, Consiliului local Ighiu, Consiliului local Cricau,
Consiliului local Galda de Jos.

VICEPREŞEDINTE,
Marius Nicolae Hategan

Înregistrat sub nr. 194
Alba Iulia, 20 iunie 2018

AVIZAT
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Liliana Negrut

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea instituirii de restricții temporare parțiale
de circulație pe un sector al drumului județean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74)
Adminstrarea drumurilor publice are ca obiect proiectarea, construirea, modernizarea,
reabilitarea, repararea, întreținerea și exploatarea drumurilor.
Conform Ordonanței de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, drumurile publice sunt drumuri de utilitate publică și/sau
de interes public destinate circulației rutiere și pietonale, în scopul satisfacerii cerintelor generale
de transport, ale economiei, ale populației și de apărare a țării. Drumurile publice sunt
proprietate publică și sunt întreținute din fonduri publice, precum și din alte surse legal
constituite.
Deoarece pe segmentul de drum județean DJ 107H intersecție DN1 - Galda de Jos Cricău - Ighiu - Șard - Gara Șard Ighiu (DN74) de la km 2+375 până la km 18+210, drum care
traversează localități cu locuințe apropiate de zona de siguranță a acestuia, acestea fiind puse în
pericol de a se degrada chiar și în situația unui trafic de tonaj corespunzător din punct de vedere
legal al maselor maxime admise și a dimensiunilor de gabarit, cauzat de intensitatea și frecvența
vehiculelor de tonaj care îl utilizează pentru tranzit în special cu produse de balastieră și/sau
carieră, ce nu au destinație și/sau puncte de descărcare pe acest segment de drum, toate aceste
aspecte au drept consecință degradarea locuințelor din zonă și distrugerea infrastructurii rutiere
aparținătoare DJ 107H, fapt pentru care consider necesară instituirea de restricții temporare
parțiale de circulație.
Pentru buna desfășurare a activităților economice și serviciilor în aceste zone și pentru a
nu se îngrădi circulația vehiculelor ce au încărcare și descărcare la persoanele fizice și juridice ce
își desfășoară activitățile pe razele administrativ teritoriale cu acces la drumul județean DJ107H
supus protecției de la km 2+375 până la km 18+210, pe acest sector de drum județean accesul nu
va fi restricționat riveranilor.
Administratorul drumului precizeaza tipul autovehiculelor destinate transportului de
marfuri si a utilajelor cu masa totala maxima mai mare de 7,5To, care pot circula fara restrictii
pe sectorul intersectie DN1 - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Șard - Gara Șard Ighiu (DN74) de
la km 2+375 până la km 18+210 si anume:
a). cele destinate interventiilor la avariile drumurilor, retelelor tehnico-edilitare care apartin
administratorilor acestor retele;
b). cele destinate tractarii autovehiculelor avariate, inzapezite, abandonate sau stationate
neregulamentar;
c). cele destinate pregatirii si examinarii candidatilor care solicita obtinerea permisului de
conducere;
d). cele apartinand Companiei Nationale Posta Romana S.A. precum si ale agentilor
economici care fac servicii de expeditii si curierat;
e). cele apartinand societatilor de salubrizare;
f). cele apartinand institutiilor publice (cele apartinand serviciilor de ambulanta, protectiei
civile, politiei, jandarmeriei, politiei de frontiera, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului
Justitiei-Directia Generala a Penitenciarelor, Ministerului Public si unitatilor speciale ale S.R.I.
si S.P.P., aflate in misiune, etc);

g). cele care transporta paine si produse de panificatie, precum si cele specializate (cisterne)
care transporta lapte destinat prelucrarii catre punctele de procesare;
h). cele care efectueaza interventii Transgaz si Distrigaz, cele care efectueaza interventii de
dezapezire asupra drumului;
i). cele care efectueza transport rutier de marfuri periculoase, in conditiile legii;
j). vehicule cu punct de incarcare/descarcare la persoanele fizice si/sau juridice de pe razele
administrativ teritoriale cu acces la drumul judetean DJ107H supus protectiei, dar justificate
numai pe baza avizelor de insotire a marfii din care sa reiese in clar ca punctul de incarcare/
descarcare este situat pe sectorul restrictionat.
k). vehicule fără încărcătură dar care depășesc 7,5to masa proprie și/sau gabarit din
construcție, sunt considerate riverane acele vehicule pe baza documentelor conforme cu
legislatia în vigoare, din care să reiese că vehiculele aparțin persoanelor fizice și/sau juridice ce
își desfășoară activitățile pe razele administrativ teritoriale cu acces la drumul județean DJ107H
supus protecției si unde este indicat in clar sediu social in cazul persoanelor juridice și domiciliul
in cazul persoanelor fizice corespunzatoare identitatii fiecarui vehicul in parte.
Sectorul de drum judetean DJ 107H a fost restrictionat pana in prezent prin Hotararea
Consiliului Judetean Alba cu nr. 47 din 23.02.2017 si completata cu Hotararea Consiliului
Judetean Alba cu nr. 220 din 29.06.2017.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 – (2) din Legea administrației publice
locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia
proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean,
de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, ale art. 41 – (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 sub
nr. 194 din 20 iunie 2018.

VICEPREŞEDINTE,
Marius Nicolae Haţegan

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 12307/ 20.06.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea instituirii de restricții temporare parțiale
de circulație pe un sector al drumului județean DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74)

Adminstrarea drumurilor publice are ca obiect proiectarea, construirea, modernizarea,
reabilitarea, repararea, întreținerea și exploatarea drumurilor.
Conform art. 3 lit. a) din Ordonanța de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, drumurile publice sunt drumuri de utilitate
publică și/sau de interes public destinate circulației rutiere și pietonale, în scopul satisfacerii
cerințelor generale de transport, ale economiei, ale populației și de apărare a țării. Drumurile
publice sunt proprietate publică și sunt întreținute din fonduri publice, precum și din alte surse
legal constituite.
Conform art. 22 din Ordonanța de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, administrarea drumurilor județene se
asigură de către consiliile județene. Fac excepție sectoarele de drumuri județene, situate în
intravilanul localităților urbane, inclusiv lucrările de artă, amenajările și accesoriile aferente, care
sunt în administrarea consiliilor locale respective.
Drumul județean DJ 107H face parte din proprietatea publică a județului conform art. 7
din Ordonanța de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, dar nu permite preluarea traficului de tranzit în comparație cu drumurile
naționale care sunt proiectate pentru o capacitate portantă în acest sens.
Traficul intens constatat pe sectorul drumului județean DJ 107H și anume de la
intersecția DN1 - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Șard - Gara Șard Ighiu (DN74) de la km 2+375
până la km 18+210, trafic datorat transportului cu produse de balastieră și/sau carieră de către
unii transportatori de tranzit, care circulă cu vehicule ce depășesc masele totale maxime admise
în circulație, pune în pericol capacitatea portantă a drumului respectiv. Desemenea vehiculele de
tonaj care utilizează pentru tranzit sectorul respectiv de drum, în special cu produse de balastieră
și/sau carieră ce nu au destinație de descărcare pe acest segment de drum, folosesc ca rută de
întoarcere după descărcare tot acest segment de drum propus restricției, vehicule care constructiv
prin masa proprie și gabarit aflate în circulație duc la producerea de vibrații, vibrații care în
localități se transmit imobilelor amplasate în zona drumului județean.
Conform art. 44 alin. (2), din Ordonanța de Guvern nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare potrivit căruia “Pentru
protecţia unor sectoare de drumuri, administratorul acestora poate institui restricţii de
circulaţie, semnalizate corespunzător, privind categoriile de transport, viteză, perioadele şi
intervalele orare, masele şi/sau dimensiunile maxime admise ale vehiculelor ce pot utiliza
sectorul respectiv ....”, pentru protecția sectorului drumului județean DJ 107H și anume de la
intersecția DN1 - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Șard - Gara Șard Ighiu (DN74) de la km 2+375
până la km 18+210, propunem instituirea de restricții de circulație de 7,5To ce vor fi
semnalizate corespunzător, propunere care s-a înaintat Serviciului Poliției Rutiere Alba prin
adresa cu nr. 3692/VII/D/25/22.02.2018. Ca răspuns la propunerea înaintată de Consiliul
Județean Alba s-a emis avizul nr. 21878 din 09.03.2018 al Inspectoratului de Poliție Județean

Alba - Serviciul Poliției Rutiere Alba, înregistrat la Consiliul Județean Alba sub nr.5333 din
19.03.2018.
Pentru buna desfășurare a activităților economice și serviciilor în aceste zone și pentru a nu
se îngrădi circulația vehiculelor ce au încărcare și descărcare la persoanele fizice și juridice ce își
desfășoară activitățile pe razele administrativ teritoriale cu acces la drumul județean DJ107H
supus protecției de la km 2+375 până la km 18+210, pe acest sector de drum județean accesul nu
va fi restricționat riveranilor.
Administratorul drumului precizeaza tipul autovehiculelor destinate transportului de marfuri
si a utilajelor cu masa totala maxima mai mare de 7,5To, care pot circula fara restrictii pe
sectorul intersectie DN1 - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Șard - Gara Șard Ighiu (DN74) de la
km 2+375 până la km 18+210 si anume:
a). cele destinate interventiilor la avariile drumurilor, retelelor tehnico-edilitare care apartin
administratorilor acestor retele;
b). cele destinate tractarii autovehiculelor avariate, inzapezite, abandonate sau stationate
neregulamentar;
c). cele destinate pregatirii si examinarii candidatilor care solicita obtinerea permisului de
conducere;
d). cele apartinand Companiei Nationale Posta Romana S.A. precum si ale agentilor
economici care fac servicii de expeditii si curierat;
e). cele apartinand societatilor de salubrizare;
f). cele apartinand institutiilor publice (cele apartinand serviciilor de ambulanta, protectiei
civile, politiei, jandarmeriei, politiei de frontiera, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului
Justitiei-Directia Generala a Penitenciarelor, Ministerului Public si unitatilor speciale ale S.R.I.
si S.P.P., aflate in misiune, etc);
g). cele care transporta paine si produse de panificatie, precum si cele specializate (cisterne)
care transporta lapte destinat prelucrarii catre punctele de procesare;
h). cele care efectueaza interventii Transgaz si Distrigaz, cele care efectueaza interventii de
dezapezire asupra drumului;
i). cele care efectueza transport rutier de marfuri periculoase, in conditiile legii;
j). vehicule cu punct de incarcare/descarcare la persoanele fizice si/sau juridice de pe razele
administrativ teritoriale cu acces la drumul judetean DJ107H supus protectiei, dar justificate
numai pe baza avizelor de insotire a marfii din care sa reiese in clar ca punctul de incarcare/
descarcare este situat pe sectorul restrictionat.
k). vehicule fără încărcătură dar care depășesc 7,5to masa proprie și/sau gabarit din
construcție, sunt considerate riverane acele vehicule pe baza documentelor conforme cu
legislatia în vigoare, din care să reiese că vehiculele aparțin persoanelor fizice și/sau juridice ce
își desfășoară activitățile pe razele administrativ teritoriale cu acces la drumul județean DJ107H
supus protecției si unde este indicat in clar sediu social in cazul persoanelor juridice și domiciliul
in cazul persoanelor fizice corespunzatoare identitatii fiecarui vehicul in parte.
Riveranii au însă obligația de a respecta art. 41 alin. (1) - (34) din Ordonanța de Guvern
nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
prin care sunt reglementate efectuarea transporturilor cu vehiculele rutiere privind depășirea
masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe și/sau dimensiunilor maxime
admise prevăzute în anexele nr. 2 și 3 din Ordonanță.
Sectorul de drum județean DJ 107H intersecție DN1 - Galda de Jos - Cricău - Ighiu Șard - Gara Șard Ighiu (DN74) de la km 2+375 până la km 18+210, supus pentru protecție prin
limitarea traficului de tonaj la maximum 7,5 to cu excepția riveranilor, va fi semnalizat conform
art. 40 alin. (1) din Ordonanța de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu
modificările și completările ulterioare și STAS SR 1848 - Semnalizare rutieră, cu următoarele
tipuri de indicatoare rutiere: indicator de formă rotunda indicativ C18 cu semnificația Accesul
interzis vehiculelor având masa mai mare de 7,5 To însoțit de indicatorul de forma pătrată
indicativ P18 prin specificația CU EXCEPȚIA RIVERANILOR.

Alternativa de ocolire pentru vehiculele de tranzit care sunt obligate sa respecte
restricțiile propuse, pot fi traseele: DN74 - Alba Iulia - DN1 si DN74 - Campeni - DN75 limita judetul Cluj.
Pentru evitarea traficului de tranzit de mare tonaj care transporta produse de
balastiera/cariera in municipiul Alba Iulia, se recomanda ca rute ocolitoare in functie de
destinatie, urmatorul traseu: DN 74 (Sard) - DE912 (intrare de pe DN74 din dreptul imobilului
cu nr. 534 - Biserica Crestina dupa Evanghelie) - DE964 - DN1.
Sectorul de drum judetean DJ 107H a fost restrictionat pana in prezent prin Hotararea
Consiliului Judetean Alba cu nr. 47 din 23.02.2017 si completata cu Hotararea Consiliului
Judetean Alba cu nr. 220 din 29.06.2017.
Sectorul de drum județean pentru care sunt propuse in continuare restricții temporare
parțiale de circulație este cuprins în Anexa, parte integrantă a proiectului de hotarare.
Art. 98 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, prin dispozițiile art. 44, precizează că proiectele de
hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului județean nu pot fi dezbătute dacă nu sunt
însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate.
În considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a prevederilor art. 91 alin. 1
lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind
gestionarea patrimoniului judeţului, propunem adoptarea proiectul de hotărâre în forma inițiată.

DIRECTOR EXECUTIV
Ioan BODEA

Redactat: Sebastian POHONȚU

Anexa
la Proiectul de hotarare nr. 194 din 20 iunie 2018

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

1. DJ 107H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74);
de la km 2+375 la km 18+210 pe distanta de 15+835 km între intersecția (DN1) Galda de
Jos și Gara Șard Ighiu (DN74);
- restricție temporară de circulație pentru vehiculele cu masa totală mai mare de 7,5 to în
perioada 29.06.2018 - 29.06.2019, cu excepția riveranilor;
- la capetele sectorului de drum restricționat se vor instala: indicator rutier de formă rotundă
indicativ C18 cu semnificația Accesul interzis vehiculelor având masa mai mare de 7,5 to
însoțit de indicatorul rutier adițional de forma pătrată indicativ P18 de specificația CU
EXCEPȚIA RIVERANILOR;
- alternative de ocolire pentru vehiculele de tranzit care sunt obligate sa respecte restrictiile
propuse, pot fi traseele:
 traseul drumului national DN74 - Alba Iulia - DN1;
 traseul: DN74 - Campeni - DN75 - limita judetul Cluj;
- pentru evitarea traficului de tranzit de mare tonaj care transporta produse de
balastiera/cariera, in municipiul Alba Iulia se recomanda ca rute ocolitoare, in functie de
destinatie, urmatorul traseu:
 DN 74 (Sard) - DE912 (intrare de pe DN74 din dreptul imobilului cu nr. 534 - Biserica
Crestina dupa Evanghelie) - DE964 - DN1;
- informarea utilizatorilor privind restricțiile temporare, parțiale de circulație de pe drumul
județean DJ 107H: de la km 2+375 la km 18+210 pe distanța de 15+835 km între intersecția
(DN1) Galda de Jos și Gara Șard Ighiu (DN74), vor fi aduse la cunoștință prin publicarea pe
site-ul www.cjalba.ro al Consiliului Județean Alba, și se vor comunica Inspectoratului de
Poliție Județean Alba - Serviciul Poliției Rutiere Alba, Ministerului Transporturilor.

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliul Local al Comunei Daia
Română, a tronsonului din drumul județean DJ 106 K: Sebeș (DN 1) - Daia Română Ohaba - Secășel - DJ 107, aflat în intravilanul localității Daia Română, în vederea
modernizării
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna iunie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea predării temporare în
administrarea Consiliul Local al Comunei Daia Română, a tronsonului din drumul județean DJ
106 K: Sebeș (DN 1) - Daia Romana - Ohaba - Secășel - DJ 107, aflat în intravilanul localității
Daia Română, în vederea modernizării;
- raportul de specialitate nr. 12405 din 21 iunie 2018 al Direcției Gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
Ținând cont de prevederile:
- Hotărârii Consiliului Local al Comunei Daia Română nr. 31/31.05.2018 privind
încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru aprobarea preluării temporare
în administrarea Consiliului Local al Comunei Daia Română, a tronsonului din drumul județean
DJ 106 K: Sebeș (DN 1) - Daia Romana - Ohaba - Secășel - DJ 107, în vederea realizării de
lucrări de amenajare alei pietonale.
Având în vedere prevederile:
- art. 22 și art.22^1 alin. 3, alin. 4 și alin. 8 din Ordonanța nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 91 alin. 1 lit. c) , art. 91 alin. 4 lit. a) și alin. 5 lit. a pct. 12 din Legea 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă predarea temporară în administrarea Consiliului Local al Comunei Daia
Română, a tronsonului din drumul județean DJ 106 K: Sebeș (DN 1) - Daia Romana - Ohaba Secășel - DJ 107, - conform anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre, aflat în intravilanul
localității Daia Română, în vederea realizării lucrărilor de modernizare - „Amenajare alei
pietonale”.
Art. 2. Consiliul Județean Alba își exprimă acordul cu privire la lucrările de modernizare
-„Amenajare alei pietonale”.
Art. 3. După recepţia finală a lucrărilor de modernizare - „Amenajare alei pietonale”,
tronsonul din drumul județean menționate la art. 1 se retransmite Consiliului Județean Alba.
Art. 4. Predarea, respectiv preluarea tronsonului din drumul județean DJ 106K menționat
la art. 1 se va face pe bază de protocol de predare – primire, încheiat atât la predarea către
Consiliul Local al Comunei Daia Română, cât și la preluarea de către Consiliul Județean Alba, la
terminarea lucrărilor de modernizare - Amenajare alei pietonale”,.
Art. 5. Președintele Consiliului Judeţean Alba prin Direcția gestionarea patrimoniului şi
Direcţia dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba,
va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 6. Prin intermediul Secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Consiliului Local
al Comunei Daia Română, Direcţiei gestionarea patrimoniului și Direcţiei dezvoltare şi bugete
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
AVIZAT
PREŞEDINTE,
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
ION DUMITREL
Liliana NEGRUȚ
Înregistrat cu nr. 198
Alba Iulia, 21 iunie 2018

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 198 din 21 iunie 2018

Datele de identificare a tronsonului de drum din
DJ 106 K: Sebeș (DN 1) - Daia Romana - Ohaba - Secășel - DJ 107 care se predă temporar în
administrarea Consiliului Local al Comunei Daia Română

Denumirea drumului
DJ 106 K: Sebeș (DN 1) - Daia
Romana - Ohaba - Secășel - DJ
107

Localizare
Intravilan localitatea Daia
Română

Poziţie
kilometrică
8+70011+200

Lungime
km
2,5

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

p. Secretar:
Liliana Negruţ

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

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliul
Local al Comunei Daia Română, a tronsonului din drumul județean DJ 106 K: Sebeș (DN
1) - Daia Română - Ohaba - Secășel - DJ 107, aflat în intravilanul localității Daia Română,
în vederea modernizării
Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii drumurilor judeţene şi locale, în concordanță
cu normele europene pentru această categorie de drumuri, constituie o prioritate a Consiliului
Judeţean Alba. Strategia de dezvoltare a reţelei de drumuri are la bază în primul rând asigurarea
circulaţiei rutiere în condiţii de siguranţă şi confort, asigurarea circulaţiei între oraşe şi municipii,
precum şi între acestea şi reşedinţele de comuna.
Sectoarele de drum județean situate în intravilanul localităţilor se suprapun, în general cu
străzi ale localităților rurale. Situație similară se regăsește și pe DJ 106 K: Sebeș (DN 1) - Daia
Română - Ohaba - Secășel - DJ 107. Conform inventarului bunurilor care aparţin domeniului
public al judeţului Alba, drumul județean DJ 106 K: Sebeș (DN 1) - Daia Română - Ohaba Secășel - DJ 107 se află cuprins în domeniul public al județului Alba, la poziția cu nr. crt. 43,
având lungimea de 29,929 km.
Prin Hotărârea nr. 31/31.05.2018 Consiliul Local al Comuna Daia Română solicită
preluarea temporară în administrarea a tronsonului din drumul județean DJ 106 K: Sebeș (DN 1)
- Daia Română - Ohaba - Secășel - DJ 107, aflat în intravilanul localității Daia Română, în
vederea realizării unor lucrări de modernizare, respectiv amenajarea de alei pietonale.
Străzile principale din localitatea Daia Română, care se suprapune pe drumul județean DJ
106 K, asigură accesul localnicilor spre centru localităților, respectiv spre obiectivele sociale,
administrative, culturale – școală, dispensar medical, cămin cultural, magazine, stații de autobuz
etc și, de asemenea, asigură legătura rutieră directă sau indirectă cu drumurile naționale DN1 și
DJ 107: Alba Iulia (DN1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin -Colibi - Secăşel - Cergăul Mare Veza - Blaj -Sîncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă –Limita
jud. Mureş.
Starea tehnică generală a spațiilor adiacente străzilor, implicit al drumului județean DJ
106 K, respectiv trotuarele, acostamentele, șanțurile și rigolele din localitățile mai sus
menționate, denotă o degradare continuă, care în pofida lucrărilor de întreținere executate de
administratorii străzilor nu satisfac condițiile minime de confort și siguranță a circulației rutiere
și pietonale impuse de normele naționale și internaționale în vigoare.
Față de cele expuse mai sus propun darea temporară în administrare a tronsonului din
drumul județean DJ 106 K: Sebeș (DN 1) - Daia Română - Ohaba - Secășel - DJ 107, aflat în
intravilanul localității Daia Română, în vederea realizării unor lucrări de modernizare, respectiv
amenajarea de alei pietonale.
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, ale art. 41
alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, iniţiez
proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 198 din 21 iunie 2018.

PREŞEDINTE,
Ion Dumitrel

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 12405/21.06.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliul
Local al Comunei Daia Română, a tronsonului din drumul județean DJ 106 K: Sebeș (DN
1) - Daia Română - Ohaba - Secășel - DJ 107, aflat în intravilanul localității Daia Română,
în vederea modernizării
Conform art. 91 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare consiliul judeţean asigură potrivit competenţelor sale şi în
condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind
inclusiv infrastructura alcătuită din podurile şi drumurile publice. Aceste atribuţii ale consiliului
judeţean intră în sfera privind dezvoltarea economico-socială a judeţului.
Conform Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a
judeţului şi cuprind drumurile judeţene, care asigură legătura între:
a) reşedinţele de judeţ cu municipiile, cu oraşele, cu reşedinţele de comună, cu
staţiunile balneoclimaterice şi turistice, cu porturile şi aeroporturile, cu obiectivele importante
legate de apărarea ţării şi cu obiectivele istorice importante;
b) oraşe şi municipii, precum şi între acestea şi reşedinţele de comună;
c) reşedinţe de comună.
Consiliul Local al comunei Daia Română solicită prin Hotărârea nr. 31/31.05.2018
preluarea temporară în administrare a tronsonului din drumul județean DJ 106 K: Sebeș (DN 1) Daia Română - Ohaba - Secășel - DJ 107, aflate în intravilanul localității Daia Română, în
vederea realizării unor lucrări de modernizare, respectiv realizarea de lucrări de amenajare a
aleilor pietonale.
Conform art. 11 alin 1 din Ordonanța nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „Drumurile de interes naţional, judeţene şi
comunale îşi păstrează categoria funcţională din care fac parte şi sunt considerate continue şi
atunci când traversează localităţile, servind totodată şi ca străzi.”, în consecință tronsonul de
drum județean care traversează intravilanul localității Daia Română își păstrează categoria
funcțională de drum județean, dar, în același timp servesc ca şi stradă.
În conformitate cu art. 22^1 alin. (3) din Ordonanța nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede „Pentru
realizarea de lucrări de reabilitare sau modernizare, sectoarele de drum situate în intravilanul
unor localităţi pot fi preluate temporar în administrarea autorităţilor administraţiei publice
locale, la solicitarea acestora, cu acordul administratorului drumului”, Consiliul Local al
comunei Daia Română poate prelua în administrare, temporar, tronsonul din drumul județean DJ
106 K: Sebeș (DN 1) - Daia Română - Ohaba - Secășel - DJ 107, aflate în intravilanul localității
Daia Română în vederea realizării unor lucrări de modernizare, respectiv amenajarea de alei
pietonale.
Tronsonul de drum județean care se predă temporar Consiliului Local al Comunei Daia
Română este situat în intravilanul localității Daia Română, și este cuprins între km 8+700 11+200, în lungime de 2,5 km.
Conform prevederilor art. 22^1 alin. (4) din Ordonanța nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Comunei
Daia Română are obligaţia respectării următoarelor condiţii: să nu modifice traseul drumului şi
să nu impună restricţii de circulaţie fără acordul administratorului iniţial al drumului; să respecte
normele de proiectare şi de execuţie cel puţin pentru categoria drumului care a fost preluat; să
aibă acordul prealabil de la administratorul iniţial al drumului privind proiectul pentru reabilitare

sau modernizare; … să realizeze, cu avizul administratorului iniţial al drumului, autorizarea
amplasamentelor şi/sau acceselor la zona drumului; să nu modifice încadrarea drumului din
punctul de vedere al capacităţii portante, fără acordul administratorului iniţial al drumului; să
prezinte, odată cu propunerea de preluare a sectorului de drum.
Conform prevederilor art. 22^1 alin. 8 din Ordonanța nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede că „după recepţia
finală a lucrărilor, sectoarele de drum se retransmit administratorului sau autorităţilor
administraţiei publice locale de care au aparţinut.”, după recepția finală a lucrărilor de reabilitare
și modernizare a tronsonului de drum județean identificate mai sus, acest tronson va reveni
Consiliului Județean Alba.
Față de cele mai sus precizate propun adoptarea proiectul de hotărâre inițiat în
considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a prevederilor art. 9 alin. (4) din Legea
nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare și ale art. 91 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean
îndeplineşte atribuţii privind gestionarea domeniului public al judeţului.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Șef Serviciu
Paul Silviu Todoran

Întocmit: Radu Octavian Neag

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliul Local al Comunei Doștat,
a tronsonului din drumul județean DJ 141D: DJ 106I (Draşov) - Boz - Doştat - limită jud.
Sibiu, aflat în intravilanul localității Doștat, în vederea modernizării
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna iunie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea predării temporare în
administrarea Consiliul Local al Comunei Doștat, a tronsonului din drumul județean DJ 141D:
DJ 106I (Draşov) - Boz - Doştat - limită jud. Sibiu, aflat în intravilanul localității Doștat, în
vederea modernizării;
- raportul de specialitate nr. 12447 din 21 iunie 2018 al Direcției Gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
Ținând cont de prevederile:
- Hotărârii Consiliului Local al Comunei Doștat nr. 31/15.06.2018 privind
încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru aprobarea preluării temporare
în administrarea Consiliului Local Doștat, a tronsonului din drumul județean DJ 141D în
vederea realizării de lucrări de amenajare podețe, rigole și trotuare în localitatea Doștat,
comuna Doștat, jud. Alba.
Având în vedere prevederile:
- art. 22 și art.22^1 alin. 3, alin. 4 și alin. 8 din Ordonanța nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 91 alin. 1 lit. c) , art. 91 alin. 4 lit. a) și alin. 5 lit. a pct. 12 din Legea 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă predarea temporară în administrarea Consiliului Local al Comunei
Doștat, a tronsonului din drumul județean DJ 141D: DJ 106 I (Draşov) - Boz - Doştat - limită
jud. Sibiu, - conform anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre, aflat în intravilanul
localității Doștat, în vederea realizării de lucrărilor de modernizare - „Amenajare podețe, rigole
și trotuare”.
Art. 2. Consiliul Județean Alba își exprimă acordul cu privire la lucrările de modernizare
- „Amenajare podețe, rigole și trotuare”.
Art. 3. După recepţia finală a lucrărilor de modernizare - „Amenajare podețe, rigole și
trotuare”, tronsonul din drumul județean menționat la art. 1 se retransmite Consiliului Județean
Alba.
Art. 4. Predarea, respectiv preluarea tronsonului din drumul județean DJ 141D menționat
la art. 1 se va face pe bază de protocol de predare – primire, încheiat atât la predarea către
Consiliul Local al Comunei Doștat, cât și la preluarea de către Consiliul Județean Alba, la
terminarea lucrărilor de modernizare.
Art. 5. Președintele Consiliului Judeţean Alba prin Direcția gestionarea patrimoniului,
Direcţia dezvoltare şi bugete și al Direcției juridică şi relații publice din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Alba, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 6. Prin intermediul Secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Consiliului Local
al Comunei Doștat, Direcţiei gestionarea patrimoniului și Direcţiei dezvoltare şi bugete din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
AVIZAT
PREŞEDINTE,
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
ION DUMITREL
Liliana NEGRUȚ
Înregistrat cu nr. 200
Alba Iulia, 21 iunie 2018

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 200 din 21 iunie 2018

Datele de identificare a tronsonului de drum din
DJ 141D: DJ 106 I (Draşov) - Boz - Doştat - limită jud. Sibiu care se predă temporar în
administrarea Consiliului Local al Comunei Doștat

Denumirea drumului
DJ 141D: DJ 106 I (Draşov) - Boz
- Doştat - limită jud. Sibiu

Localizare
Intravilan localitatea Doștat

Poziţie
kilometrică
8+54510+295

Lungime
km
1,75

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

p. Secretar:
Liliana NEGRUȚ

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

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliul
Local al Comunei Doștat, a tronsonului din drumul județean DJ 141D: DJ 106I (Draşov) Boz - Doştat - limită jud. Sibiu, aflat în intravilanul localității Doștat, în vederea
modernizării
Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii drumurilor judeţene şi locale, în concordanță
cu normele europene pentru această categorie de drumuri, constituie o prioritate a Consiliului
Judeţean Alba. Strategia de dezvoltare a reţelei de drumuri are la bază în primul rând asigurarea
circulaţiei rutiere în condiţii de siguranţă şi confort, asigurarea circulaţiei între oraşe şi municipii,
precum şi între acestea şi reşedinţele de comuna.
Sectoarele de drum județean situate în intravilanul localităţilor se suprapun, în general cu
străzi ale localităților rurale. Situație similară se regăsește și pe DJ 141D: DJ 106I (Draşov) - Boz
- Doştat - limită jud. Sibiu. Conform inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al
judeţului Alba, drumul județean DJ 141D: DJ 106I (Draşov) - Boz - Doştat - limită jud. Sibiu se
află cuprins în domeniul public al județului Alba, la poziția cu nr. crt. 61, având lungimea de
12,400 km.
Prin Hotărârea nr. 31/15.06.2018 Consiliul Local al Comuna Doștat solicită preluarea
temporară în administrare a tronsonului din drumul județean DJ 141D: DJ 106I (Draşov) - Boz Doştat - limită jud. Sibiu, aflat în intravilanul localității Doștat, în vederea realizării unor lucrări
de modernizare, respectiv amenajarea de podețe, rigole și trotuare.
Străzile principale din localitatea Doștat Română, care se suprapune pe drumul județean
DJ 141D, asigură accesul localnicilor spre centru localităților, respectiv spre obiectivele sociale,
administrative, culturale – școală, dispensar medical, cămin cultural, magazine, stații de autobuz
etc și, de asemenea, asigură legătura rutieră directă sau indirectă cu drumurile naționale DN1 și
DJ 106 I: DN 1 - Cunța - Drașov - Șpring - Vingard - Ghirbom - DJ 107 (Berghin)–Limita jud.
Mureş.
Starea tehnică generală a spațiilor adiacente străzilor, implicit al drumului județean DJ
141D, respectiv trotuarele, acostamentele, șanțurile și rigolele din localitățile mai sus menționate,
denotă o degradare continuă, care în pofida lucrărilor de întreținere executate de administratorii
străzilor nu satisfac condițiile minime de confort și siguranță a circulației rutiere și pietonale
impuse de normele naționale și internaționale în vigoare.
Față de cele expuse mai sus propun darea temporară în administrare a tronsonului din
drumul județean DJ 141D: DJ 106I (Draşov) - Boz - Doştat - limită jud. Sibiu, aflat în
intravilanul localității Doștat, în vederea realizării unor lucrări de modernizare, respectiv
amenajarea de podețe, rigole și trotuare.
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, ale art. 41
alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, iniţiez
proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 200 din 21 iunie 2018.

PREŞEDINTE,
Ion Dumitrel

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 12447/21.06.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliul
Local al Comunei Doștat, a tronsonului din drumul județean DJ 141D: DJ 106I (Draşov) Boz - Doştat - limită jud. Sibiu, aflat în intravilanul localității Doștat, în vederea
modernizării
Conform art. 91 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare consiliul judeţean asigură potrivit competenţelor sale şi în
condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind
inclusiv infrastructura alcătuită din podurile şi drumurile publice. Aceste atribuţii ale consiliului
judeţean intră în sfera privind dezvoltarea economico-socială a judeţului.
Conform Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a
judeţului şi cuprind drumurile judeţene, care asigură legătura între:
a) reşedinţele de judeţ cu municipiile, cu oraşele, cu reşedinţele de comună, cu
staţiunile balneoclimaterice şi turistice, cu porturile şi aeroporturile, cu obiectivele importante
legate de apărarea ţării şi cu obiectivele istorice importante;
b) oraşe şi municipii, precum şi între acestea şi reşedinţele de comună;
c) reşedinţe de comună.
Consiliul Local al comunei Doștat solicită prin Hotărârea nr. 31/15.06.2018 preluarea
temporară în administrare a tronsonului din drumul județean DJ 141D: DJ 106I (Draşov) - Boz Doştat - limită jud. Sibiu, aflate în intravilanul localității Doștat, în vederea realizării unor lucrări
de modernizare, respectiv realizarea de lucrări de podețe, rigole și trotuare.
Conform art. 11 alin 1 din Ordonanța nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „Drumurile de interes naţional, judeţene şi
comunale îşi păstrează categoria funcţională din care fac parte şi sunt considerate continue şi
atunci când traversează localităţile, servind totodată şi ca străzi.”, în consecință tronsonul de
drum județean care traversează intravilanul localității Doștat își păstrează categoria funcțională
de drum județean, dar, în același timp servește și ca stradă.
În conformitate cu art. 22^1 alin. (3) din Ordonanța nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede „Pentru
realizarea de lucrări de reabilitare sau modernizare, sectoarele de drum situate în intravilanul
unor localităţi pot fi preluate temporar în administrarea autorităţilor administraţiei publice
locale, la solicitarea acestora, cu acordul administratorului drumului”, Consiliul Local al
comunei Doștat poate prelua în administrare, temporar, tronsonul din drumul județean DJ 141D:
DJ 106I (Draşov) - Boz - Doştat - limită jud. Sibiu, aflate în intravilanul localității Doștat în
vederea realizării unor lucrări de modernizare, respectiv amenajarea de podețe, rigole și trotuare.
Tronsonul de drum județean care se predă temporar Consiliului Local al Comunei Doștat
este situat în intravilanul localității Doștat , și este cuprins între km 8+545 - 10+295, în lungime
de 1,75 km.
Conform prevederilor art. 22^1 alin. (4) din Ordonanța nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Comunei
Doștat are obligaţia respectării următoarelor condiţii: să nu modifice traseul drumului şi să nu
impună restricţii de circulaţie fără acordul administratorului iniţial al drumului; să respecte
normele de proiectare şi de execuţie cel puţin pentru categoria drumului care a fost preluat; să
aibă acordul prealabil de la administratorul iniţial al drumului privind proiectul pentru reabilitare
sau modernizare; … să realizeze, cu avizul administratorului iniţial al drumului, autorizarea
amplasamentelor şi/sau acceselor la zona drumului; să nu modifice încadrarea drumului din

punctul de vedere al capacităţii portante, fără acordul administratorului iniţial al drumului; să
prezinte, odată cu propunerea de preluare a sectorului de drum.
Conform prevederilor art. 22^1 alin. 8 din Ordonanța nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede că „după recepţia
finală a lucrărilor, sectoarele de drum se retransmit administratorului sau autorităţilor
administraţiei publice locale de care au aparţinut.”, după recepția finală a lucrărilor de reabilitare
și modernizare a tronsonului de drum județean identificate mai sus, acest tronson va reveni
Consiliului Județean Alba.
Față de cele mai sus precizate propun adoptarea proiectul de hotărâre inițiat în
considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a prevederilor art. 9 alin. (4) din Legea
nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare și ale art. 91 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean
îndeplineşte atribuţii privind gestionarea domeniului public al judeţului.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Șef Serviciu
Paul Silviu Todoran

Întocmit: Radu Octavian Neag.

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Sală
Polivalentă de sport cu capacitate de 1800-2000 locuri” - Municipiul Blaj
Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în luna iunie 2018;
Luând în dezbatere :
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico
economici la obiectivul de investiții „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de 1800-2000
locuri” - Municipiul Blaj;
- Raportul de specialitate nr. 12.372 din 20 iunie 2018, al Serviciului pentru
implementarea Programului Alba - Romania 100 din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Alba;
Vazând :
- Hotărâre Consiliului Judeţean Alba nr. 57 /2018 privind aprobarea Acordului de
asociere între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Municipiul Blaj prin
Consiliul local al municipiului Blaj, în vederea realizării în comun a obiectivului
„Centru Județean de Excelență Sportivă”
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 3, lit. f) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016, actualizată, privind etapele de elaborare şi
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiţii finanţate din fonduri publice;
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 indicatorii tehnico economici aferenți obiectivului „Sală Polivalentă de
sport cu capacitate de 1800-2000 locuri” - Municipiul Blaj, conform anexei - parte integrantă
a prezentei hotărâri.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Serviciul pentru implementarea
Programului Alba - România 100 și Direcția Dezvoltare și Bugete din aparatul de specialitate al
Consiliului Județean Alba, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridice
şi relaţii publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete și Serviciului pentru implementarea Programului
Alba – România 100 din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL
AVIZAT
p.SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Liliana Negruţ

Înregistrat sub nr. 195
Alba Iulia, 20 iunie 2018

ANEXA
la proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 195/20.06.2018

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI
1. Denumirea obiectivului de investiţii: „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de 1800-2000
locuri” - Municipiul Blaj, judeţul Alba
2. Elaborator documentaţie: S.C. ASIZA - BIROU DE ARHITECTURĂ S.R.L.
3. Beneficiarul obiectivului: MUNICIPIUL BLAJ
JUDETUL ALBA
4. Amplasamentul obiectivului: municipiul Blaj, loc. Veza, f.n., județul Alba
5. Indicatori tehnico - economici:
- valoarea totală a investiţiei este de 32.348.792,91 lei, cu TVA inclus, din care valoarea
C+M este de 26.698.171,11 lei, cu TVA inclus
- durata de execuie a obiectivului: 36 luni
- regim de înălţime D+P+1E
- suprafaţa construită: 4.579 mp
- suprafaţa desfăşurată : 8.667 mp
6. Finanţarea investiţiei: 50% buget local Municipiul Blaj
50% buget local Judeţul Alba

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Liliana Negruţ

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru
obiectivul de investiții „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de 1800-2000 locuri” Municipiul Blaj
În baza recomandărilor Comisiei Europene, sportul este privit ca un motor pentru
inovaţie şi creştere economică, incluziune socială, bună guvernare, educaţie continuă şi
excelenţă. Sportul de înalta performanţă, este fundament, și în acelaşi timp rezultat al procesului
general de dezvoltare a sportului, precum şi element de reprezentare al judeţului Alba în marile
competiţii naţionale şi internaţionale, este totodată o manifestare culturală, mereu încărcată de
emoție și motivațională pentru o întreagă comunitate şi nu numai, care trebuie să fie mereu
încurajată de autorităţile publice judeţene şi locale.
Potrivit Hotărârii Consiliului Judetean Alba nr. 57/2018 privind aprobarea Acordului de
asociere între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Municipiul Blaj prin Consiliul local al
municipiului Blaj, în vederea realizării în comun a obiectivului „Centru Județean de Excelență
Sportivă”, cele două autoritati și-au propus realizarea obiectivului Sălii polivalente de sport cu
capacitate de 1800-2000 de locuri in municipiul Blaj componentă a „Centrului Județean de
Excelență Sportivă”, care va avea suport Baza de agrement din municipiul Blaj.
Investiția „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de 1800-2000 locuri”, se va realiza
pe terenul în suprafaţă totală de 17.118 mp. situat administrativ în municipiul Blaj, județul Alba,
unde Judetul Alba şi Municipiul Blaj au drept de proprietate în cotă de ½ în devălmăşie, asupra
dotărilor aferente investiţiei şi a investiţiei "Sală Polivalentă de sport cu capacitate de 1800-2000
locuri”. Prin realizarea investiției se va obține o sală polivalentă de sport, cu capacitatea de 1890
de locuri pe scaune, care respectă toate standardele naționale și europene pentru competițiile
sportive de volei, handbal, baschet și tenis. Noua sală va fi dotată cu spațiile și echipamentele
necesare, care să asigure desfășurarea în cele mai bune condiții a competițiilor sportive, conform
cerințelor internaționale de omologare a sălilor de sport. Sala de sport propusă se înscrie în
categoria sălilor cu dimensiuni medii, având capacitatea de 1890 de locuri în tribune. Aceasta se
dezvoltă pe trei nivele: demisol, parter și etaj, având o suprafață construită de 4579 mp și o
suprafață construită desfășurată de 8667 mp.
Principalii indicatori tehnico economici ai obiectivului de investitii „Sală Polivalentă de
sport cu capacitate de 1800-2000 locuri” sunt:
- valoarea totală a investiţiei este de 32.348.792,91 lei, cu TVA inclus, din care valoarea
C+M este de 26.698.171,11 lei
- durata de execuţie a obiectivului: 36 luni
- suprafaţa construită: 4.579 mp
- suprafaţa desfăşurată : 8.667 mp
- regim de înălțime: D+P+1E
Finanţarea investiţiei se va face din bugetul local, astfel:
- buget local al Municipiului Blaj - 1/2 din valoarea investiției
- buget local al Județului Alba - 1/2 din valoarea investiției
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. 195 din 20.06.2018
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Serviciul de Implementare a Programului Alba –Romania 100
Nr. 12.372/20.06.2018
RAPORT DE SPECIALITATE
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru
obiectivul de investiții „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de 1800-2000 locuri” Municipiul Blaj
În cadrul Strategiei Naţionale pentru Sport statul român își asumă misiunea de a susține și
dezvolta sportul luând în considerare următoarele direcții de acțiune:
a) creșterea gradului de participare activă a populației de toate vârstele la activități
sportive cu caracter permanent în interesul ridicării și păstrării nivelului de sănătate individuală,
îmbunătățirii gradului de coeziune, integrare și încredere socială;
b) creșterea gradului de practicare a activităților sportive cu precădere în rândul copiilor
și tinerilor în scopul formării și dezvoltării de cetățeni activi, educați și responsabili;
c) creșterea nivelului și calității reprezentării României la cele mai înalte competiții
sportive de performanță.
Un rol esențial în realizarea acestui misiuni îl au autoritățile administrației publice locale
care trebuie să se implice direct şi să colaboreze la construirea, crearea, modernizarea și
dezvoltarea bazei materiale, precum și a structurilor sportive în așa fel încât să răspundă nevoilor
populației în ansamblu, precum și consolidarea capacităților structurilor locale de a oferi
programe și servicii de calitate unui număr cât mai mare de participanți.
În acest sens realizarea acestui obiectiv de investiţii va genera un impact major asupra
zonei municipiului Blaj şi a Judeţului Alba, din următoarele motive:
- crearea unor spaţii moderne de sport, educaţie şi recreere, ceea ce va permite
intensificarea activităţilor recunoscute pe plan national şi internaţional;
- oferirea de condiţii corespunzătoare tinerilor sportivi, în care să-şi valorifice potenţialul;
- de dotările noii investiții vor beneficia, sportivii ai cluburi sportive judeţene.
Activitatea de pregătire tinerilor capabili de performanțe se poate desfășura numai in
locaţii care au dotarea adecvată pentru a obţine rezultate notabile,
Obiectivul de investitii „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de 1800-2000 locuri”
va fi realizat pe terenul în suprafaţă totală de 17.118 mp. situat administrativ în municipiul Blaj,
județul Alba, având drept de proprietate în cotă de ½ în devălmăşie, asupra dotărilor aferente
investiţiei şi a investiţiei "Sală Polivalentă de sport cu capacitate de 1800-2000 locuri.
Cota actuală de proprietate este de 1/2 în favoarea Județului Alba, potrivit Hotărârii
Consiliului Judeţean Alba nr. 45/22 februarie 2018 prin care s-a aprobat preluarea cotei de ½
părți asupra unui bun imobil, înscris în CF nr. 77257 Blaj, situat administrativ în municipiul Blaj,
loc. Veza, f.n., județul Alba,
Prin realizarea investiției se va obține o sală polivalentă de sport, cu capacitatea de 1890 de
locuri pe scaune, care respectă toate standardele naționale și europene pentru competițiile
sportive de volei, handbal, baschet și tenis. Noua sală va fi dotată cu spațiile și echipamentele
necesare, care să asigure desfășurarea în cele mai bune condiții a competițiilor sportive, conform
cerințelor internaționale de omologare a sălilor de sport.
Sala de sport propusă se înscrie în categoria sălilor cu dimensiuni medii, având capacitatea
de 1890 de locuri în tribune. Aceasta se dezvoltă pe trei nivele: demisol, parter și etaj, având o
suprafață construită de 4579 mp și o suprafașă construită desfășurată de 8667 mp. În distribuția
funcțională s-a ținut cont de prevederile Normativul privind proiectarea sălilor de sport, de
amplasarea noii săli polivalente pe malul râului Târnava Mare și de dorința de creare a unei
ierarhii funcționale și spațiale interioare. Ca urmare principalele grupe de funcțiuni și distribuția
lor spațială este următoarea:

Holul principal și zona de primire
-

-

sunt amplasate pe latura scurtă a clădirii, având orientare nordică și o accesibilitate
prin intermediul unui portic deschis spre râul Târnava Mare. Întreg spațiul holului s-a
gândit a fi vitrat spre albia râului și digul de protecție, considerat pe viitor ca zonă de
promenadă nouă a orașului. deasemenea holul se dezvoltă pe verticală printr-o
supantă ce deservește direct gradenele. Accesul spre acestea cât și la nivelul terenului
de joc se realizează prin intermediul a două rampe de scară dispuse simetric în axul
intrării principale. În acest fel holul principal poate servi ca accesibilitate în cazul
unor utilizări multiple ale sălii prin încărcarea cu public atât a gradenelor cât și a
suprafeței de joc. deplasarea persoanelor cu dizabilități este facilitată prin intermediul
unui ascensor de persoane.

 sala pentru competiții sportive
- are o înălțime liberă de 13,10m și este dimensionată în plan 50x28 m conform
Normelor europene de desfășurare a meciurilor de handbal, ce necesită cel mai
generos spațiu. Marcajul permite desfășurarea și a meciurilor de volei, handbal,
baschet și tenis. Lumina și ventilația sălii sunt controlate prin funcții mecanice,
asigurând flexibilitatea organizării multiplelor evenimente sportive și non-sportive.
Accesul publicului este permis prin intermediul holului principal, iar evacuarea se
face pe cele două laturi scurte ale clădirii, sau direct în exterior de la nivelul
suprafeței terenului de joc. În cazul competițiilor sportive accesul sportivilor și al
oficialilor se realizează prin spații destinate fiecărei categorii de utilizatori în parte.
Spațiile tehnice pentru regie și sunet sunt amplasate pe latura lungă a terenului.
 Gradenele pentru public
- sunt fixe, fiind dispuse pe cele două laturi lungi ale terenului de joc, garantând cea
mai bună vizibilitate pentru toți spectatorii. Acestea sunt deservite de foaiere și
circulații pe tot conturul clădirii, permițând accesul rapid de la un punct la altul al
sălii și asigurâd o mare flexibilitate în organizarea diverselor evenimente sportive și
non-sportive. Evacuarea publicului se realizează prin intermediul acestoe foaiere și
circulații și ulterior prin patru rampe de scară dispuse pe laturile scurte ale clădirii. La
nivelul foaierelor sunt amplasate și grupurile sanitare pe sexe și pentru persoanele cu
dizabilități.
 Funcțiuni pentru protocol și V.I.P.
- accesul VIP este propus la demisol, pe latura lungă estică a clădirii, în imediata
apropiere a locurilor de parcare destinată acestei categorii de utilizatori. Accesul
acestora la zona de gradene se realizează prin intermediul unui hol de primire cu
garderobă și a unei scări. Sectorul VIP beneficiază de o zonă de protocol și de tribună
proprie și se află deasemenea în directă legătură cu sala de conferințe de la demisol.
 Funcțiuni pentru sportivi și oficiali
- sunt dispuse la demisol sub gradenele de pe latura din stânga și sub holul principal de
intrare. Accesul acestora în clădire se realizează pe colțul sud-vestic al clădirii, în
imediata apropiere a parcării pentru cele două autocare. În distribuția funcțională s-a
respectat delimitarea clară a acesului murdar și curat, precum și gruparea
principalelor funcțiuni ale acestui sector: vestiare sportivi, vestiare arbitri, vestiare
antrenori, sala de forță cu vestiar propriu, zona de relaxare sportivi, cabinet medical și
cabinet antidoping. Accesul acestora pe suprafața de joc este posibilă prin vomitoriu
în gradene, destinate separat pentru sportivi și antrenori, respectiv arbitrii.
 Funcțiuni pentru presă și mass-media
- acestea sunt grupate la demisol și parter, având asigurat accesul pe verticală prin
intermediul unei scări și a unui lift propriu. Intrarea destinată presei este poziționată
în vecinătatea locurilor de parcare ale acesteia, pe colțul sud-estic al clădirii. S-a
urmărit realizarea unei legături facile între holul mass-media și sala de conferințe.
Totodată s-a propus un spațiu de regrupare presă cu grup sanitar propriu, care
intermediază accesul în spațiul de joc printr-un vomitoriu, atunci când evenimentele
sportive sau non-sportive din sală o necesită. Cabinele pentru transmisiuni sportive
sunt poziționate pe latura scurtă a terenului de joc, pe latura opusă holului principal,
fiind deservite la același nivel de un spațiu de recreere și de grupuri sanitare proprii.

 Funcțiuni pentru administrație
- se regăsesc la parter, ocupând o parte din zona de sub gradenele din partea stângă a
terenului de competiții. Acestea au un acces separat, din spatele clădirii, putând
funcționa independent.
 Funcțiuni tehnice și de depozitare
- sunt amplasate la demisol sub gradenele sălii polivalente. Acestea beneficiază de un
acces cu rampă din exterior, care permite aprovizionarea lor, dar și a sălii de
competiție cu diverse materiale sau obiecte agabaritice, în funcție de evenimentul
găzduit la interior. În configurația lor s-a urmărit ventilarea lor naturală și respectare
normelor cu privire la riscul la incendiu sau explozie.
Principalii indicatori tehnico economici ai obiectivului de investitii „Sală Polivalentă de
sport cu capacitate de 1800-2000 locuri” sunt:
- valoarea totală a investiţiei este de 32.348.792,91 lei, cu TVA inclus, din care valoarea
C+M este de 26.698.171,11 lei
- durata de execuţie a obiectivului: 36 luni
- suprafaţa construită: 4.579 mp
- suprafaţa desfăşurată : 8.667 mp
- regim de înălțime: D+P+1E
Finanţarea investiţiei se va face din bugetul local, astfel:
- buget local al Municipiului Blaj - 1/2 din valoarea investiției
- buget local al Județului Alba - 1/2 din valoarea investiției
Prin realizarea acestui proiect se propune construirea unei săli polivalente de sport în
Municipiul Blaj, care să răspundă cererii de organizare de competiții sportive la standarde
europene, răspunzându-se astfel unei nevoi a comunității sportive locale și a suporterilor
acestora. Capacitatea și dotările sălii au fost prevăzute să fie în acord cu dimensiunea și
importanța orașului Blaj în teritoriu, precum și cu capacitatea financiară a municipilui Blaj și a
Județului Alba de a susține această investiție din fonduri provenite din bugetele proprii.
Faţă de cele arătate mai sus, Serviciul pentru implementarea Programului Alba - România
100, propune aprobarea de către Consiliul Județean Alba a indicatorilor tehnico economici
pentru obiectivul de investiții „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de 1800-2000 locuri” Municipiul Blaj.

Şef serviciu,
Cornelia Făgădar

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între UAT - Judeţul Alba, prin
Consiliul Judeţean Alba şi Fauna & Flora International SRL, Județul Hunedoara, în
vederea realizării activităților aferente Programului Managementul biodiversității și al
peisajului, Subprogram 1.3 Paza şi implementare măsuri de conservare din Planul de
management al siturilor ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă ordinară în luna iunie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de
cooperare între UAT - Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Fauna & Flora
International S.R.L., Județul Hunedoara, în vederea realizării
activităților aferente
Programului Managementul biodiversității și al peisajului, Subprogram 1.3 Paza şi
implementare măsuri de conservare din Planul de management al siturilor ROSCI0085
Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa;
- raportul de specialitate comun nr. 12.328 din 20 iunie 2018 al Direcţiei amenajarea
teritoriului și urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
Vazând:
- Solicitarea cu nr. 65/10 mai 2018 a Fauna & Flora International SRL, înregistrată
registratura la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 9621/15 mai 2018;
Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 21/2011 privind aprobarea Contractului de
administrare a sitului de importantă comunitară Frumoasa ;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 10 din 28 ianuarie 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. 6 lit. a) şi art. 98, coroborat cu art. 45 alin2. lit. f) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Ordinului nr. 1158 din 24 iunie 2016 al ministrului mediului apelor şi pădurilor
privind aprobarea Planului de management şi Regulamentul Siturilor Natura 2000 siturilor
ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa;
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 încheierea, Acordului de cooperare între UAT - Judeţul Alba, prin
Consiliul Judeţean Alba şi Fauna & Flora International SRL, Județul Hunedoara, în vederea
realizării activităților aferente Programului Managementul biodiversității și al peisajului,
Subprogram 1.3 Paza şi implementare măsuri de conservare din Planul de management al

siturilor ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa, conform anexei - parte integrantă a
prezentei hotărâri.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcției amenajarea
teritoriului și urbanism va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Fauna & Flora
International SRL - Județul Hunedoara, Direcţiei juridică şi relaţii publice, Direcţiei
amenajarea teritoriului și urbanism, Direcţiei dezvoltare şi bugete şi Direcţiei gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

Înregistrat cu nr. 193
Alba Iulia, 20 iunie 2018

AVIZAT
p. SECRETARUL JUDEŢULUI
Liliana NEGRUŢ

Anexă la proiectul de hotărâre
înregistrat sub nr. 193 din 20 iunie 2018
România
Judeţul Alba
Consiliul Judeţean Alba
S.R.L.
Nr.

România
Județul Hunedoara
Fauna & Flora International SRL

din

Nr.

din

ACORD DE COOPERARE
Preambul
În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare și a Hotărârii 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”
În vederea sprijinirii protecției mediului în sensul realizării activităţilor din
Programului Managementul biodiversității și al peisajului, Subprogram 1.3 Paza şi
implementare măsuri de conservare din Planul de management al siturilor ROSCI0085
Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa precum și a implementării de către Fauna & Flora
International SRL, Județul Hunedoara a obiectivelor proiectului „Facilitarea conviețuirii
omului cu carnivorele mari în Carpații de Sud - Vest”, activităţii care coincid, aflate în
obligaţiile ambilor semnatari
Părţile:
Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, cu sediul în Alba Iulia, Piaţa Ion I.C.
Brătianu, nr. 1, județul Alba, CUI 4562583, reprezentat legal prin Ion DUMITREL –
preşedinte, în calitate de administrator,
şi
Fauna & Flora International S.R.L. (FFI), cu sediul în Deva, Bld. 1 Decembrie,
nr.14, cam.23, jud. Hunedoara, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul Hunedoara cu nr. J20/664/04.08.2014, CUI 33448761, cont IBAN:
RO62BTRLRONCRT0264147001, deschis la Banca Transilvania, telefon 0254/262335, fax
0254/262165, reprezentat legal prin d-nul Iain TREWBY - Director executiv în calitate de
partener,
au convenit să încheie prezentul acord de cooperare, cu respectarea următoarelor
clauze:
Articolul 1 - Scop
1.1 Prezentul Acord de cooperare stabilește cadrul de desfăşurare a acţiunilor pentru
sprijinirea protecției mediului și a obiectivelor proiectului „Facilitarea conviețuirii
omului cu carnivorele mari în Carpații de Sud - Vest”şi pentru dezvoltarea şi
valorificarea în comun a cunoştinţelor, în domeniile de interes comun, activităților
aferente Programului Managementul biodiversității și al peisajului, Subprogram 1.3
Paza şi implementare măsuri de conservare din Planul de management al siturilor
ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa.

1.2 Acordul se bazează pe recunoaşterea intereselor comune în domeniile de competenţă şi
pe deschidere şi bună credinţă, pentru realizarea de activităţi care vor conduce la
îndeplinirea obligaţiilor comune şi complementare şi permite desfășurarea activităților
proiectului Fauna & Flora International SRL „Facilitarea conviețuirii omului cu
carnivorele mari în Carpații de Sud - Vest” pe teritoriul ariilor naturale protejate
Frumoasa administrate de către Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba.
Articolul 2 - Obiective
2.1. Obiectivul principal al prezentului Acord de cooperare este îndeplinirea obligaţiilor de
către Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba a obligaţiilor din Subprogramul 1.3 Paza şi
implementare măsuri de conservare din Planul de management al siturilor ROSCI0085
Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa – Măsura 1.3.5 ,, implementarea măsurilor de
conservare pentru carnivorele mari, combaterea braconajului, implementarea masurilor de
protecţie pentru animalele domestice în vederea limitării interacţiunii cu carnivorele mari,
realizarea de întâlniri cu caracter instructiv cu factorii interesaţi ,, şi de asemenea a
obligaţiilor Fauna & Flora International S.R.L. (FFI) ce decurg din implementarea
proiectului„Facilitarea conviețuirii omului cu carnivorele mari în Carpații de Sud - Vest”
2.2 – Obiective secundare
Pentru realizarea scopului și obiectivului principal al prezentului Acord de cooperare, părţile
îşi declară intenţia de a promova, în mod reciproc, relaţia de colaborare pe următoarele
direcţii principale:
a. Realizarea unei comunicări în condiţii optime şi facilitarea schimbului de informaţii
între părţi, în domeniile de interes comune în cadrul prezentului acord;
b. Realizarea în condiţii optime a activităţilor comune şi complementare, implementate
în cadrul creat de prezentul acord, care să contribuie la dezvoltarea bazei de
cunoaştere şi identificarea de soluţii adecvate, în vederea realizării unui management
eficient şi eficace al sitului Natura 2000 ROSCI0085 Frumoasa inclus în zona de
interes;
c. Implementarea de măsuri active pentru prevenirea pagubelor create de carnivorele
mari;
d. Facilitarea reciprocă a relaţiilor de cooperare cu alţi factori interesaţi, în domeniul
conservării naturii şi a dezvoltării durabile, prin promovarea reciprocă a imaginii
publice a partenerului.
Articolul 3 - Durata
3.1. Acordul de cooperare intră în vigoare de la data semnării lui pe o perioadă echivalentă cu
perioada de implementare a proiectului „Facilitarea conviețuirii omului cu carnivorele mari
în Carpații de Sud - Vest” , respectiv 31.12.2020.
3.2. Părţile pot decide de comun acord prelungirea colaborării prin încheierea unui act
adiţional la prezentul.
Articolul 4 – Atribuţiile părţilor
4.1. Atribuţii generale:
- părţile se obligă să nu facă nimic de natură a aduce atingere imaginii sau intereselor
lor, sub sancţiunea plăţii de daune-interese;
- niciuna dintre părţi nu va folosi mărcile, siglele, însemnele, sau alte proprietăţi
intelectuale care aparţin celeilalte Părţi pentru care aceasta din urmă deţine un drept de
utilizare, fără a avea acordul prealabil scris al celeilalte Părţi.

4.2. Fauna & Flora International SRL (FFI):
a) asigură suportul administrativ şi logistic necesar executării acordului;
b) colectează date inițiale privind natura conflictelor dintre om și animale sălbatice,
precum și a pagubelor produse de acestea în vederea acordării:
- de câini de pază (rasele Carpatin sau Mioritic). Oferirea de pregătire și
sprijin permanent pentru creșterea și utilizarea câinilor de pază ca o măsură de
prevenire/reducere a pagubelor;
- garduri electrice pentru a proteja animalele și culturile (inclusiv stupine și
livezi). Oferă instructaj și sprijin permanent pentru instalarea și utilizarea corectă a
gardurilor, ca măsură de prevenire/reducere a pagubelor produse de carnivorele mari;
c) oferă sprijin și informații cu privire la eficacitatea și efectele măsurilor de
prevenire/reducere a pagubelor oferite fermierilor și de asemenea oferă sprijin autorităților
locale în ceea ce privește facilitarea procedurilor de despăgubire;
d) recrutează un medic veterinar pentru echipele de intervenție, identificarea și instruirea
veterinarilor în intervenții la animale sălbatice și al atenuării conflictelor om-animale
sălbatice;
e) creează o unitate veterinară mobilă pentru a răspunde, evalua, trata și monitoriza atât
speciile de animale sălbatice, cât și cele domestice, care necesită îngrijiri urgente în urma unui
conflict „om-animal sălbatic” – desfășurarea activității de către echipa FFI;
f) pune la dispoziția administratorului rapoartele și rezultatele obținute;
4.3. Atribuţiile Județului Alba prin Consiliul Județean Alba:
a) pune la dispoziţia Fauna & Flora International SRL orice informaţii şi/sau
documentaţii pe care le deţine şi care pot fi relevante pentru realizarea acordului, documentele
urmând a fi returnate administratorului acordului;
b) participă la unele activităţi din cadrul proiectului la solicitarea Fauna & Flora
International SRL şi anume deplasarea în comun în teren pentru realizarea chestionarelor, a
acțiunilor de oferirea de câini şi garduri electrice precum și la întâlnirile tematice organizate
de către acesta etc.;
c) oferă pe pagina www.naturafrumoasa.ro informații cu privire la eficacitatea și efectele
măsurilor de prevenire/reducere a pagubelor produse de carnivorele mari;
d) permite desfășurarea activităților proiectului Fauna & Flora International SRL pe
teritoriul ariilor naturale protejate Frumoasa.
Articolul 5 – Încetarea acordului
5.1. Prezentul acord poate înceta în una din următoarele modalităţi:
- prin acordul părţilor, exprimat în scris;
- prin ajungere la termen, în cazul în care nu a fost încheiat un act adiţional de
prelungire;
- prin denunţarea unilaterală din partea oricărei părţi, după o notificare prealabilă de
minim 10 zile calendaristice.
Articolul 6 - Forţa majoră
6.1. Forţa majoră, convenită ca fiind acel eveniment absolut imprevizibil şi de neînlăturat
petrecut după intrarea în vigoare a acordului, care împiedică partea sau părţile să-şi
îndeplinească obligaţiile asumate prin acord, exonerează de răspundere partea care o invocă în
condiţiile prezentului acord.
Articolul 7 – Clauze finale
7.1. Orice modificare sau completare a prezentului Acord de cooperare se va face cu acceptul
ambelor părţi, iar în acest scop se va semna un act adiţional care va face parte integrantă din
prezentul Acord;

7.2. Orice litigiu legat de modul de interpretare sau de implementare a prezentului Acord se
va soluţiona pe cale amiabilă. În cazul în care nu este posibilă soluţionarea litigiilor pe cale
amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente;
7.3. Dacă orice articol al acestui acord este sau devine ilegal sau neaplicabil, efectul legal al
celorlalte clauze rămâne neafectat. Părţile vor substitui articolul invalid cu unul valid care este
cel mai aproape de cel asupra căruia s-a căzut de acord.
Prezentul acord s-a încheiat astăzi
câte unul pentru fiecare parte.
FAUNA & FLORA
INTERNATIONAL SRL

Director executiv,

, în 2 (două) exemplare originale,
JUDEȚUL ALBA,
PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN
ALBA
Președinte,
Director executiv,

Arhitect şef,

Vizat C.F.P.P.
Consilier juridic

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între UAT Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Fauna & Flora International SRL, Județul
Hunedoara, în vederea realizării activităților aferente Programului Managementul
biodiversității și al peisajului, Subprogram 1.3 Paza şi implementare măsuri de conservare
din Planul de management al siturilor ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa
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
obligă se asigure sustenabilitatea rezultatelor Proiectului „Managementul integrat al siturilor
ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa” prin implementarea măsurilor cuprinse în
planul de management al siturilor Frumoasa.
În vederea atingerii obiectivelor, asigurarea sustenabilității proiectului, este necesară
implementarea unui complex de măsuri de management, grupate în funcţie de domeniul de
aplicabilitate a acestora în programe şi subprograme.
Pentru implementarea Programului Managementul biodiversităţii şi al peisajului:
subprogramul 1.3. Paza şi implementare măsuri de conservare din Planul de management al
siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa, respectiv asigurarea sustenabilității
rezultatelor proiectului, este necesară realizarea în comun a Acordului de cooperare între UAT
- Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Fauna & Flora International SRL, Județul
Hunedoara.
Prin adresa nr. 65/10.05.2018, Fauna & Flora International a solicitat încheierea
unui acord de parteneriat care să faciliteze dezvoltarea relațiilor de cooperare între părți prin
realizarea de activități comune și/sau complementare pentru implementarea cu succes a
activităților Proiectului „Facilitarea conviețuirii omului cu carnivorele mari în Carpații de
Sud - Vest” pe teritoriul ariilor naturale protejate Frumoasa.
Asocierea între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba cu Fauna & Flora
International, Județul Hunedoara, creează premizele asigurării unei conservări integrate a
valorilor naturale și culturale, facilitează conviețuirea omului cu animalele sălbatice,
implementarea de măsuri active menite să reducă/prevină pagubele produse de carnivorele
mari, respectiv îndeplinirea activităților din Planul de management prin aplicarea unui
management durabil al speciilor pradă cu integrarea informațiilor la nivelul sitului Frumoasa,
implementarea măsurilor de protecție pentru animalele domestice în vederea limitării
interacțiunii cu carnivorele mari, asigurarea protecției animalelor în zonele de înnoptat prin
menținerea în incinte închise inclusiv prevăzute cu garduri electrice.
Proiectul vizează colectarea de date inițiale privind natura conflictelor dintre om și
animale sălbatice, precum și a pagubelor produse de acestea în vederea acordări de câini de
pază, garduri electrice pentru a proteja animalele și a culturile, recrutarea unui medic veterinar
pentru echipele de intervenție, identificarea și instruirea veterinarilor în intervenții la animale
sălbatice și al atenuării conflictelor „om-animale sălbatice‟, crearea unei unități veterinare
mobile pentru a răspunde, evalua, trata și monitoriza atât speciile de animale sălbatice, cât și
cele domestice, care necesită îngrijiri urgente în urma unui conflict „om-animal sălbatic”,
oferirea sprijinului și a informațiilor cu privire la eficacitatea și efectele măsurilor de

prevenire/reducere a pagubelor oferite fermierilor și de asemenea oferă sprijin autorităților
locale în ceea ce privește facilitarea procedurilor de despăgubire.
Acordul permite desfășurarea activităților proiectului Fauna & Flora International
SRL „Facilitarea conviețuirii omului cu carnivorele mari în Carpații de Sud - Vest” pe
teritoriul ariilor naturale protejate Frumoasa administrate de către Judeţul Alba prin Consiliul
Judeţean Alba şi în acelaşi timp fără a fi necesare resurse financiare din partea Județului Alba
vor fi îndeplinite activităţile asumate în Planul de management al siturilor ROSCI0085
Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa.
Faţă 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 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. 193 din 20 iunie 2018.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism
Nr. 12.328 din 20.06.2018
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între UAT Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Fauna & Flora International SRL, Județul
Hunedoara, în vederea realizării activităților aferente Programului Managementul
biodiversității și al peisajului, Subprogram 1.3 Paza şi implementare măsuri de conservare
din Planul de management al siturilor ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa
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 Hotărârii 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.
Scopul principal îl constituie menţinerea şi/sau refacerea statutului de conservare favorabil
al speciilor şi habitatelor de interes comunitar prin acţiuni directe de conservare şi prin acţiuni
care să contribuie la crearea condiţiilor necesare pentru a obţine sprijinul comunităţilor locale
oferindu-le oportunităţi de dezvoltare durabilă prin utilizarea valorilor naturale şi culturale ale
sitului.
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 24.06.2016.
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 perioadă 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 asigurarea stării de conservare favorabilă
pentru toate tipurile de habitate și pentru speciile de interes comunitar din situri precum și
îmbunătăţirea atitudinii populației faţă de valorile naturale ale sitului, prin informare,
conştientizare, implicare și educare a tinerei generații în spiritul protecției naturii.
Situl de importanță comunitară ROSCI0085 Frumoasa şi aria de protecție specială
avifaunistică ROSPA0043 Frumoasa prin bogăția specifică și mozaicul de habitate permite
dezvoltarea speciilor de carnivore mari. Prezența omului în habitatul lor dar și micșorarea
habitatului lor natural le determină să provoace pagube constante atât fermelor, cât și
gospodăriilor. Lipsa instruirii, gestionării corecte a conflictelor dintre om și animale sălbatice

dar și a mijloacelor necesare (pregătire necesară, garduri electrice, câini de pază specializați)
duce la creșterea numărului de pagube, incidente periculoase și braconaj.
În acest sens este necesar crearea premizelor necesare pentru asigurarea unei
conservări integrate a valorilor naturale și culturale, facilitează conviețuirea omului cu
animalele sălbatice prin implementarea de măsuri active menite să reducă/prevină pagubele
produse de carnivorele mari, respectiv îndeplinirea activităților din Planul de management
prin aplicarea unui management durabil al speciilor pradă cu integrarea informațiilor la
nivelul sitului Frumoasa, implementarea măsurilor de protecție pentru animalele domestice în
vederea limitării interacțiunii cu carnivorele mari, asigurarea protecției animalelor în zonele
de înnoptat prin menținerea în incinte închise inclusiv prevăzute cu garduri electrice
În vederea atingerii obiectivelor, asigurarea sustenabilității proiectului, este necesară
implementarea unui complex de măsuri de management, grupate în funcţie de domeniul de
aplicabilitate a acestora în programe şi subprograme.
Pentru implementarea Programului Managementul biodiversităţii şi al peisajului:
subprogramul 1.3. Paza şi implementare măsuri de conservare din Planul de management al
siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa, respectiv asigurarea sustenabilității
rezultatelor proiectului, este necesară realizarea în comun a Acordului de cooperare între UAT
- Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Fauna & Flora International SRL, Județul
Hunedoara.
Asocierea între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba cu Fauna & Flora
International SRL, Județul Hunedoara, creează premizele asigurării unei conservări integrate
a valorilor naturale și culturale, facilitează conviețuirea omului cu animalele sălbatice,
implementarea de măsuri active menite să reducă/prevină pagubele produse de carnivorele
mari, respectiv îndeplinirea activităților din Planul de management prin aplicarea unui
management durabil al speciilor pradă cu integrarea informațiilor la nivelul sitului Frumoasa,
implementarea măsurilor de protecție pentru animalele domestice în vederea limitării
interacțiunii cu carnivorele mari, asigurarea protecției animalelor în zonele de înnoptat prin
menținerea în incinte închise inclusiv prevăzute cu garduri electrice.
Acordul permite desfășurarea activităților proiectului Fauna & Flora International SRL
„Facilitarea conviețuirii omului cu carnivorele mari în Carpații de Sud - Vest” pe teritoriul
ariilor naturale protejate Frumoasa administrate de către Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean
Alba şi în acelaşi timp fără a fi necesare resurse financiare din partea Județului Alba vor fi
îndeplinite activităţile asumate în Planul de management al siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi
ROSPA0043 Frumoasa
Proiectul vizează colectarea de date inițiale privind natura conflictelor dintre om și
animale sălbatice, precum și a pagubelor produse de acestea în vederea acordări de câini de
pază, garduri electrice pentru a proteja animalele și a culturile, recrutarea unui medic veterinar
pentru echipele de intervenție, identificarea și instruirea veterinarilor în intervenții la animale
sălbatice și al atenuării conflictelor „om-animale sălbatice‟, crearea unei unități veterinare
mobile pentru a răspunde, evalua, trata și monitoriza atât speciile de animale sălbatice, cât și
cele domestice, care necesită îngrijiri urgente în urma unui conflict „om-animal sălbatic”,
oferirea sprijinului și a informațiilor cu privire la eficacitatea și efectele măsurilor de
prevenire/reducere a pagubelor oferite fermierilor și de asemenea oferă sprijin autorităților
locale în ceea ce privește facilitarea procedurilor de despăgubire.
Potrivit art. 91 alin. 6 lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,, consiliul judeţean hotărăşte, în
condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu
parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni,
lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean,,;

Faţă de cele de mai sus, consideram oportună aprobarea de către Consiliul Județean
Alba a încheierii Acordului de cooperare între UAT - Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean
Alba şi Fauna & Flora International SRL, Județul Hunedoara, în vederea realizării
activităților aferente Programului Managementul biodiversității și al peisajului, Subprogram
1.3 Paza şi implementare măsuri de conservare din Planul de management al siturilor
ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa.

Arhitect sef,
Voichița Coman

Intocmit,
Susa Andreea Maria

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea componenţei nominale a Colegiului Director al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna iunie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței nominale
a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
- raportul de specialitate nr. 12261/19 iunie 2018 al Direcţiei juridică şi relaţii publice
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 377/19 decembrie 2017 privind aprobarea
componenţei nominale a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba;
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 126/8 mai 2018 privind aprobarea
Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 158 din 13 iunie 2018 privind încetarea de
drept a raportului de serviciu, al domnului Sorin Valerian CHIRILĂ - director general al
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. … din 28 iunie 2018 exercitarea cu caracter
temporar a funcţiei publice de conducere vacantă - director general al Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Alba de către domnul Valentin - Ioan FRĂCEA;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. d și 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. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 14 din Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare al Direcţiei generale de
asistenţă socială şi protecţia copilului, aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi
a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă modificarea componenţei Colegiului Director al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, în sensul constatării încetării de drept a calității de
locțiitor al președintelui Colegiului director deținută de domnul Sorin Valerian CHIRILĂ director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba (ca urmare
a încetării de drept a raportului de serviciu prin îndeplinirea cumulativă a condiţiilor de vârstă
standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare) și înlocuirii acestuia cu domnul
Valentin – Ioan FRĂCEA (ca urmare a exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de
conducere vacantă - director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Alba).

Art. 2. Se aprobă nominalizarea în componența Colegiului Director al Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, în calitate de membru a domnului:
Membru:
Lucian Nicolae BARBOȘ
Director executiv, Direcția Publică
Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba
Art. 3. Componenţa nominală a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba, este următoarea:
Președinte: Vasile BUMBU
Secretarul Județului Alba
Locțiitor:
Valentin Ioan FRĂCEA
Director general D.G.A.S.P.C. Alba
Membri:
Dragoș Antoniu CUJEREAN
Director general adjunct D.G.A.S.P.C. Alba
Mircea CRISTEA
Director executiv D.G.A.S.P.C. Alba
Lucian Nicolae BARBOȘ
Director executiv, Direcția Publică
Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba
Membri, personal de conducere din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului
Ana Maria BORTEŞ
Șef serviciu, Serviciul management de caz
pentru copii şi managementul calităţii
serviciilor de tip rezidenţial
Viorica CĂLIN
Șef serviciu, Serviciul financiar contabil
Aurelian Dinu CREIVEAN
Șef serviciu (exercitare cu character
temporar), Serviciul evaluare complexă a
persoanelor adulte cu handicap
Maria HUMUZĂU
Șef serviciu, Serviciul management de caz
pentru copii şi managementul calităţii
serviciilor de tip rezidenţial
Gheorghe LAZĂR
Șef serviciu, Serviciul întreţinere şi
deservire
Ioan Ovidiu MÂNDROC
Șef serviciu, Serviciul juridic şi contencios
Mirela MÂNDROC
Șef serviciu, Serviciul monitorizare, analiză
statistică, strategii, programe, proiecte şi
ONG
Aura NAPĂU
Șef serviciu, Serviciul achiziţii, patrimoniu,
tehnic şi administrativ
Vasile POPA
Șef serviciu, Serviciul resurse umane şi
gestiunea funcţiei publice
Nicolae Dan SCHIAU
Șef serviciu (exercitare cu caracter
temporar), Serviciul de evaluare complexă
pentru copii
Bianca PIAZĂ
Șef birou (exercitare cu caracter temporar),
Biroul intervenţie în regim de urgenţă în
domeniul asistenței sociale
Cristiana Maria PRUNEAN
Șef birou, Biroul evidenţă şi plată beneficii
de asistență socială
Mihai TONEA
Șef birou, Biroul adopţii şi postadopţii
Bazil NISTOR
Șef birou, Biroul sănătatea, securitatea
muncii şi PSI
Alina Elena FEJER
Șef centru, Casa de tip familial nr. 8 Sîncrai
Marcela JURCĂ
Șef centru, Centrul de îngrijire şi asistenţă
pentru personae adulte cu dizabilități Abrud
Ioan George LUPEA
Șef centru, Centrul maternal pentru 6 cupluri
mamă – copil „Speranţa” Alba Iulia
Liana Maria MUNTEANU
Șef centru, Centrul de îngrijire şi asistenţă
pentru personae adulte cu dizabilități
Gîrbova
Maria Floarea MANIAC
Șef centru, Casa de tip familial „Speranţa
copiilor” Cugir
Maria PAULETTI
Șef centru, Centrul de plasament Blaj
Elisaveta POPA
Şef centru, Centrul de recuperare şi

reabilitare neuropsihiatrică Galda de Jos
Lavinia Simona STOIA
Șef centru, Centrul de zi pentru copii cu
dizabilități „Arnsberg” Alba Iulia
Art. 4. Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 1 iulie 2018.
Art. 5. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei
juridică și relații publice și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba,
AVIZAT
PREŞEDINTE,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 187
Alba Iulia, 19 iunie 2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a Colegiului Director
al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba

În conformitate cu prevederile art. 14 din Regulamentul – cadru de organizare şi
funcţionare a Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, aprobat prin H.G. nr.
797/2017, cu modificările și completările ulterioare, „Colegiul director al Direcției generale de
asistenșă social și protecția copiluluieste compus din secretarul general al judeţulu, directorul
executiv/general, directorii executivi adjuncţi/generali adjuncţi, personalul de conducere din
cadrul Direcţiei generale, precum şi 3 şefi ai altor servicii publice de interes judeţeanˮ.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 377/19 decembrie 2017 a fost aprobată
componența nominală a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba.
Ședințele colegiului director se desfășoară în prezența a cel puțin două treimi din numărul
membrilor săi și a președintelui.
În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, colegiul director adoptă hotărâri cu votul majorității
membrilor prezenți.
Ținând cont de faptul că, au avut loc modificări atât în legislație, cât și în ce privește
raporturile de serviciu sau de muncă, după caz, ale unor membri din componența colegiului
director, pentru a nu fi afectat modul de desfășurare a ședințelor și totodată procesul de adoptare
a hotărârilor, este imperios necesar a fi modificată componenţa colegiului director.
Având în vedere modificările care au avut loc în legislaţia în domeniu, în conformitate cu
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 cu privire la aprobarea modificării componenţei nominale a Colegiului Director al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, stabilită prin Hotărârea
Consiliului Județean Alba nr. 377/19 decembrie 2017, înregistrat cu nr. 187/19 iunie 2018.
PREȘEDINTE
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcția juridică și relații publice
Nr. 12261/19 iunie 2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a Colegiului Director
al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba

Organizarea, funcționarea și atribuțiile colegiului director al direcției generale de
asistență socială și protecția copilului sunt stabilite prin Regulamentul de organizare și
funcționare a direcției generale.
În conformitate cu prevederile Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a
Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, aprobat prin H.G. nr. 797/2017 prin
Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 377/19 decembrie 2017 a fost aprobată componența
nominală a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Alba.
Componenţa colegiului director al Direcţiei generale este stabilită, conform preverilor
art. 14 al Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al direcţiei generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului din subordinea consiliului judeţean/consiliului local al sectorului
municipiului Bucureşti, aprobat prin H.G. 797/2017, prin hotărâre a consiliului judeţean.
Prin H.G. nr. 417 din 8 iunie 2018 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 497 din 18 iunie 2018) a fost stabilită o nouă componență a Colegiului director al Direcției
general de asistență socială și protecția copilului, astfel „ secretarul general al judeţulu, directorul
executiv/general, directorii executivi adjuncţi/generali adjuncţi, personalul de conducere din
cadrul Direcţiei generale, precum şi 3 şefi ai altor servicii publice de interes judeţeanˮ
Preşedintele colegiului director este secretarul general al judeţului.
În situaţia în care preşedintele colegiului director nu îşi poate exercita atribuţiile, acestea
sunt exercitate de către directorul executiv/general sau, după caz, de către directorul executiv
adjunct/general adjunct al Direcţiei generale, numit prin dispoziţie a directorului
executiv/general.
Colegiul director se întruneşte în şedinţă ordinară trimestrial, la convocarea directorului
executiv/general, precum şi în şedinţă extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea
directorului executiv/general, a preşedintelui colegiului director sau a unuia dintre directorii
executivi adjuncţi/generali adjuncţi.
Şedinţele colegiului director se desfăşoară în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul
membrilor săi şi a preşedintelui. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin colegiul director adoptă
hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.
La şedinţele colegiului director pot participa, fără drept de vot, preşedintele consiliului
judeţean, membrii comisiei pentru protecţia copilului, ai comisiei de evaluare a persoanelor
adulte cu handicap şi alţi consilieri judeţeni, precum şi alte persoane invitate de colegiul director.
În ședința extraordinară din data de 13 iunie 2018, Consiliul Județean Alba, prin
Hotărârea nr. 158/2018 a constatat încetarea de drept a raportului de serviciu, al domnului Sorin
Valerian CHIRILĂ - director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Alba, ca urmare a îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului
minim de cotizare pentru pensionare.
Prin încetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Sorin Valerian CHIRILĂ a
rămas vacantă de drept și funcția de locțiitor al președintelui Colegiului director deținută de
domnul Sorin Valerian CHIRILĂ - director general al Direcției Generale de Asistență Socială
și Protecția Copilului Alba (ca urmare a încetării de drept a raportului de serviciu prin

îndeplinirea cumulativă a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru
pensionare).
În conformitate cu prevederile legale în vigoare, președintele Consiliului Județean Alba a
inițiat proiectul de hotărâre nr. 182 din 19 iunie 2018, care va fi supus dezbaterii și aprobării
consilierilor județeni în ședința ordinară din luna iunie 2018, prin care a fost propusă exercitarea
cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacantă - director general al Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba de către domnul Valentin - Ioan
FRĂCEA.
Prin modificările aduse H.G. nr. 797/2017 prin H.G. nr. 417/2018 a fost stabilită că în
componența Colegiului director al Direcției general de asistență socială și protecția copilului, vor
fi incluși „şi 3 şefi ai altor servicii publice de interes judeţeanˮ. În acest context propunem
nominalizarea domnului Lucian Nicolae BARBOȘ - director executive la Direcția Publică
Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba.
De asemenea, din luna decembrie 2017 până în prezent au mai avut loc modificări în ceea
ce privește denumirea unor servicii/birouri, precum și modalitatea de ocupare a unor funcții
publice de conducere.
Colegiul director îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a.) analizează activitatea Direcţiei generale; propune directorului executiv/general
măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţilor Direcţiei generale;
b.) avizează proiectul bugetului propriu al Direcţiei generale şi contul de încheiere a
exerciţiului bugetar;
c.) avizează proiectul strategiei şi rapoartelor elaborate de directorul executiv/general al
Direcţiei generale; avizul este consultativ;
d.) propune consiliului judeţean modificarea structurii organizatorice şi a regulamentului
de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale, precum şi rectificarea bugetului, în vederea
îmbunătăţirii activităţii acesteia;
e.) propune consiliului judeţean înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniul Direcţiei
generale, altele decât bunurile imobile, prin licitaţie publică organizată în condiţiile legii;
f.) propune consiliului judeţean concesionarea sau închirierea de bunuri ori servicii de
către Direcţia generală, în condiţiile legii;
g.) propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit legii, statul de funcţii, cu încadrarea
în resursele financiare alocate de consiliul judeţean, în condiţiile legii.
Colegiul director îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege sau prin hotărâre a
consiliului judeţean.
Raportat la modificările survenite de la aprobarea componenței Colegiului director,
propunem următoarea componenţă a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba:
Componenţa nominală a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Alba, este următoarea:
Președinte: Vasile BUMBU
Secretarul Județului Alba
Locțiitor:
Valentin Ioan FRĂCEA
Director general D.G.A.S.P.C. Alba
Membri:
Dragoș Antoniu CUJEREAN
Director general adjunct D.G.A.S.P.C. Alba
Mircea CRISTEA
Director executiv D.G.A.S.P.C. Alba
Marian Florin AITAI
Director executiv, Direcția dezvoltare și
bugete din cadrul aparatului de specialitate
al Consiliului Județean Alba
Horațiu Zaharia SUCIU
Șef birou, Biroul resurse umane din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Alba
Lucian Nicolae BARBOȘ
Director executiv, Direcția Publică
Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba
Membri, personal de conducere din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului
Ana Maria BORTEŞ
Șef serviciu, Serviciul management de caz
pentru copii şi managementul calităţii
serviciilor de tip rezidenţial
Viorica CĂLIN
Șef serviciu, Serviciul financiar contabil

Șef serviciu, Serviciul evaluare complexă a
persoanelor adulte cu handicap
Maria HUMUZĂU
Șef serviciu, Serviciul management de caz
pentru copii şi managementul calităţii
serviciilor de tip rezidenţial copii şi adulţi
Gheorghe LAZĂR
Șef serviciu (exercitare cu caracter
temporar), Serviciul întreţinere şi deservire
Ioan Ovidiu MÂNDROC
Șef serviciu, Serviciul juridic şi contencios
Mirela MÂNDROC
Șef serviciu, Serviciul monitorizare, analiză
statistică, strategii, programe, proiecte şi
ONG
Aura NAPĂU
Șef serviciu (exercitare cu caracter
temporar), Serviciul achiziţii, patrimoniu,
tehnic şi administrativ
Vasile POPA
Șef serviciu, Serviciul resurse umane şi
gestiunea funcţiei publice
Nicolae Dan SCHIAU
Șef serviciu, Serviciul de evaluare complexă
pentru copii
Bianca PIAZĂ
Șef birou, Biroul management de caz şi
intervenţie pentru situaţiile sesizate în regim
de urgenţă
Cristiana Maria PRUNEAN
Șef birou, Biroul evidenţă şi plată prestaţii
sociale
Mihai TONEA
Șef birou, Biroul adopţii şi postadopţii
Bazil NISTOR
Șef birou, Biroul sănătatea, securitatea
muncii şi PSI
Marcela JURCĂ
Șef centru, Centrul de îngrijire şi asistenţă
Abrud
Gheorghe BORA
Adjunct șef centru, Centrul de îngrijire şi
asistenţă Abrud
Maria PAULETTI
Șef centru, Centrul de plasament Blaj
Alina Elena FEJER
Șef centru, Casa de tip familial nr. 8 Sîncrai
Ioan George LUPEA
Șef centru, Centrul maternal pentru 6 cupluri
mamă – copil „Speranţa” Alba Iulia
Elisaveta POPA
Şef centru, Centrul de recuperare şi
reabilitare neuropsihiatrică Galda de Jos
Liviu GIORGIU
Adjunct șef centru, Centrul de recuperare şi
reabilitare neuropsihiatrică Galda de Jos
Liana Maria MUNTEANU
Șef centru, Centrul de îngrijire şi asistenţă
Gîrbova
Maria Floarea MANIAC
Șef centru (exercitare cu caracter temporar),
Casa de tip familial „Speranţa copiilor”
Cugir
Deoarece ședințele colegiului director se desfășoară în prezența a cel puțin două treimi
din numărul membrilor săi și a președintelui și în exercitarea atribuțiilor ce îi revin colegiul
director adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor prezenți, pentru a nu fi afectată activitatea
colegiului şi legalitatea hotărârilor adoptate, precum şi cvorumul necesar pentru desfășurarea
ședințelor/adoptarea hotărârilor, se impune promovarea și aprobarea proiectului de hotărâre cu
privire la aprobarea componenţei nominale a Colegiului Director al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul
raport de specialitate, consider a fi oportună și legală inițierea proiectului de hotărâre privind
aprobarea componenţei nominale a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Director executiv,
Liliana Negruț
Aurelian Dinu CREIVEAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba,
stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 255/31 iulie 2017
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară în luna iunie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei
Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba, stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean Alba
nr. 255/31 iulie 2017;
- raportul de specialitate nr. 12260/19 iunie 2018 comun, al secretarului județului Alba
și al Direcţiei juridică şi relaţii publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Alba;
Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 255 din 31 iulie 2017 privind aprobarea
componenţei și a Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei pentru Protecţia
Copilului Alba;
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 158 din 13 iunie 2018 privind încetarea de
drept a raportului de serviciu, al domnului Sorin Valerian CHIRILĂ - director general al
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba;
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. … din 28 iunie 2018 exercitarea cu caracter
temporar a funcţiei publice de conducere vacantă - director general al Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Alba de către domnul Valentin - Ioan FRĂCEA;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 5 lit. a pct. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 115 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor
copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia
copilului;
- Regulamentului - cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de
asistență socială și protecția copilului, aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială
şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 97 și art. 115 alin. 1, lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba, în
sensul constatării încetării de drept a calității de vicepreședinte al acestei comisii a domnului
Sorin Valerian CHIRILĂ - director general al Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Alba (ca urmare a încetării de drept a raportului de serviciu prin
îndeplinirea cumulativă a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru
pensionare) și înlocuirii acestuia cu domnul Valentin – Ioan FRĂCEA (ca urmare a
exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacantă - director general al
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba).
Art. 2. Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 255 din 31 iulie 2017
privind aprobarea componenţei și a Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei
pentru Protecţia Copilului Alba, se modifică în mod corespunzător, urmând a avea următorul
cuprins:

COMPONENȚA COMISIEI PENTRU PROTECŢIA COPILULUI ALBA
Președinte:
Vasile BUMBU
- secretarul Județului Alba
Vicepreședinte:
Valentin – Ioan FRĂCEA - director general (prin exercitarea funcției cu caracter
temporar), Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Alba
Membri titulari:
dr. Anton BUTNARU
- medic primar medicină generală, profil pediatrie Direcția de Sănătate Publică Alba
 desemnat de Direcția de Sănătate Publică Alba
Dumitru PANȚA
- inspector școlar învățământ special - Inspectoratul
Școlar Județean Alba
 desemnat de Inspectoratul Școlar Județean Alba
Irina Aurelia BORZA
- șef serviciu, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție
Socială Alba – Serviciul Beneficii de Asistență Socială
 desemnată de Agenția Județeană pentru Plăți și
Inspecție Socială Alba
Teodor CRIȘAN
- reprezentant legal al Asociației „Sfânta Veronicaˮ
sat Dumbrava, comuna Unirea
 reprezentant al organismelor private acreditate
Teofil SLEVAȘ
- reprezentant legal al Filialei Filantropia Ortodoxă Totoi
a Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia
 reprezentant al organismelor private acreditate
Membri supleanți:
dr. Nicoleta OARGĂ

- medic primar pediatru – șef secție Pediatrie – Spitalul
Județean de Urgență Alba Iulia
 desemnată de Direcția de Sănătate Publică Alba
Felicia CROITORU
- inspector școlar dezvoltarea resursei umane Inspectoratul Școlar Județean Alba
 desemnată de Inspectoratul Școlar Județean Alba
Adina PANTEA
- consilier superior, Agenția Județeană pentru Plăți și
Inspecție Socială Alba – Serviciul Beneficii de Asistență
Socială
 desemnată de Agenția Județeană pentru Plăți și
Inspecție Socială Alba
Sebastian ONAC
- reprezentant legal al Asociației Non Guvernamentală
Maria Beatrice Alba Iulia
 reprezentant al organismelor private acreditate
Sebastian TOCĂNEL
- reprezentant legal al Asociației Filantropia Ortodoxă
Aiud
 reprezentant al organismelor private acreditate.
Art. 3. Prin intermediul secretarului județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Comisiei pentru
Protecția Copilului, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba,
Direcției juridică și relații publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete și Biroului resurse umane din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
AVIZAT,
PREŞEDINTE,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU
Înregistrat cu nr. 186
Alba Iulia, 19 iunie 2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia
Copilului Alba, stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 255/31 iulie 2017

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 255 din 31 iulie 2017 au fost aprobate atât
componenţa, cât și Regulamentul de organizare și funcționare ale Comisiei pentru Protecţia
Copilului Alba.
Comisia pentru protecţia copilului Alba este organul de specialitate, fără personalitate
juridică, al Consiliului Judeţean Alba, cu activitate decizională în materia protecţiei şi
promovării drepturilor copilului, aceasta respectând, promovând şi garantând drepturile
copilului în toate activităţile pe care le întreprinde.
Totodată, această comisie este organismul cu activitate decizională în materia protecţiei
şi promovării drepturilor copilului, fiind înfiinţată în baza art. 115 alin.1 din Legea nr.
272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și
completările ulterioare şi a funcţionează în baza prevederilor H.G. nr. 502/2017 privind
organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului.
Potrivit prevederilor art. 5 alin. 1 lit. c din H.G. nr. 502/2017, secretarul județului
întocmeşte proiectul de hotărâre privind înfiinţarea şi componenţa Comisiei, pe care îl supune
aprobării consiliului judeţean.
În ședința extraordinară din data de 13 iunie 2018, Consiliul Județean Alba, prin
Hotărârea nr. 158/2018 a constatat încetarea de drept a raportului de serviciu, al domnului
Sorin Valerian CHIRILĂ - director general al Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Alba, ca urmare a îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi
a stagiului minim de cotizare pentru pensionare.
Prin încetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Sorin Valerian CHIRILĂ a
rămas vacantă de drept și funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba
deținută de acesta.
În conformitate cu prevederile legale în vigoare am inițiat proiectul de hotărâre nr. 182
din 19 iunie 2018, care va fi supus dezbaterii și aprobării consilierilor județeni în ședința
ordinară din luna iunie 2018, prin care am propus exercitarea cu caracter temporar a funcţiei
publice de conducere vacantă - director general al Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Alba de către domnul Valentin - Ioan FRĂCEA.
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 componenţei Comisiei pentru
Protecţia Copilului Alba, înregistrat cu nr. 186/19 iunie 2018.
PREŞEDINTE
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETARUL JUDEȚULUI
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI RELAȚII PUBLICE
NR. 12260/19 iunie 2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia
Copilului Alba, stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 255/31 iulie 2017
Potrivit prevederilor art. 115 alin. 1 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în
subordinea consiliului judeţean funcţionează comisia pentru protecţia copilului, organ de
specialitate, fără personalitate juridică.
Aceasta comisie este organizată și funcționează în conformitate cu prevederile H.G. nr.
502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului.
În conformitate cu prevederile art. 5 alin 1lit. c din H.G. nr. 502/2017 privind
organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului, secretarul județului, întocmeşte
proiectul de hotărâre privind înfiinţarea şi componenţa comisiei, pe care îl supune aprobării
consiliului judeţean.
Componența comisiei este reglementată în conținutul art. 3 alin 1 din H.G. nr.
502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului, comisia fiind
alcătuită din 7 persoane și are următoarea componență:
a.) secretarul judeţului - preşedinte;
b.) directorul general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului vicepreşedinte. Acesta poate delega atribuţiile care îi revin directorului executiv adjunct/general
adjunct care coordonează activitatea de protecţie a drepturilor copilului;
c.) un medic cu certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, având cel
puţin gradul de medic specialist în una dintre următoarele specialităţi medicale sau asimilate:
neurologie pediatrică, pediatrie, psihiatrie pediatrică sau orice altă specializare pediatrică,
desemnat de direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti membru;
d.) un psiholog sau un psihopedagog desemnat de inspectoratul şcolar judeţean,
respectiv al municipiului Bucureşti - membru;
e.) un reprezentant desemnat de agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială, de
preferinţă un asistent social - membru;
f.) doi reprezentanţi ai organismelor private acreditate, propuşi de secretarul judeţului membri.
Fiecare dintre membrii titulari ai comisiei are desemnat un membru supleant.
Prin anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 255 din 31 iulie 2017 a fost
aprobată componenţa Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba.
Consiliul Județean Alba, prin Hotărârea nr. 158/13 iunie 2018 a constatat încetarea de
drept a raportului de serviciu, al domnului Sorin Valerian CHIRILĂ - director general al
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, ca urmare a îndeplinirii
cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare.
În aceste condiții, prin încetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Sorin
Valerian CHIRILĂ a rămas vacantă de drept și funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru
Protecţia Copilului Alba deținută de acesta, întrucât, potrivit prevederilor legale citate anterior,
raportate la conținutul Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 255 din 31 iulie 2017, funcția de
vicepreședinte al Comisiei pentru Protecția Copilului Alba este ocupată de directorul general al
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba.
Raportat la proiectul de hotărâre nr. 182 din 19 iunie 2018 inițiat de Președintele
Consiliului Județean Alba, care va fi supus dezbaterii și aprobării consilierilor județeni în
ședința ordinară din luna iunie 2018, prin care a fost propusă exercitarea cu caracter temporar a
funcţiei publice de conducere vacantă - director general al Direcției Generale de Asistență

Socială și Protecția Copilului Alba de către domnul Valentin - Ioan FRĂCEA, în condițiile în
care acest proiect de hotărâre va fi aprobat prin vot de către consilierii județeni, ținând cont de
cele expuse anterior, considerăm oportună și susținem următoarea
PROPUNERE
privind componența Comisiei pentru Protecția Copilului Alba
I. Reprezentanți de drept în Comisia pentru Protecția Copilului Alba
Președinte:
Vasile BUMBU
- secretarul Județului Alba
Vicepreședinte:
Valentin – Ioan FRĂCEA - director general (prin exercitarea funcției cu caracter
temporar), Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Alba
II. Reprezentanți desemnați de instituțiile reprezentate
în Comisia pentru Protecția Copilului Alba
Membri titulari:
dr. Anton BUTNARU
- medic primar medicină generală, profil pediatrie Direcția de Sănătate Publică Alba
 desemnat de Direcția de Sănătate Publică Alba
Dumitru PANȚA
- inspector școlar învățământ special - Inspectoratul
Școlar Județean Alba
 desemnat de Inspectoratul Școlar Județean Alba
Irina Aurelia BORZA
- șef serviciu, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție
Socială Alba – Serviciul Beneficii de Asistență Socială
 desemnată de Agenția Județeană pentru Plăți și
Inspecție Socială Alba
Membri supleanți:
dr. Nicoleta OARGĂ
- medic primar pediatru – șef secție Pediatrie – Spitalul
Județean de Urgență Alba Iulia
 desemnată de Direcția de Sănătate Publică Alba
Felicia CROITORU
- inspector școlar dezvoltarea resursei umane Inspectoratul Școlar Județean Alba
 desemnată de Inspectoratul Școlar Județean Alba
Adina PANTEA
- consilier superior, Agenția Județeană pentru Plăți și
Inspecție Socială Alba – Serviciul Beneficii de Asistență
Socială
 desemnată de Agenția Județeană pentru Plăți și
Inspecție Socială Alba
III. Propunere pentru numirea membrilor titulari și supleanți - reprezentanți ai
organismelor private acreditate, în cadrul Comisiei pentru Protecția Copilului Alba
Membri titulari:
Teodor CRIȘAN
- reprezentant legal al Asociației „Sfânta Veronicaˮ
sat Dumbrava, comuna Unirea
 reprezentant al organismelor private acreditate
Teofil SLEVAȘ
- reprezentant legal al Filialei Filantropia Ortodoxă Totoi
a Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia
 reprezentant al organismelor private acreditate
Membri supleanți:
Sebastian ONAC
- reprezentant legal al Asociației Non Guvernamentală
Maria Beatrice Alba Iulia
 reprezentant al organismelor private acreditate
Sebastian TOCĂNEL
- reprezentant legal al Asociației Filantropia Ortodoxă
Aiud
 reprezentant al organismelor private acreditate
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA
VASILE BUMBU

DIRECTOR EXECUTIV
LILIANA NEGRUȚ

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREȘEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă ordinară în luna iunie 2018.
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări
rambursabile;
- raportul de specialitate nr. 12293/20.06.2018 al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
În temeiul prevederilor:
- art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997
- art. 1166 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii
- art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. b), ale art. 45 alin. (2) lit. b) coroborate cu art. 98 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile:
- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi
completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
- Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de
autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând seama de prevederile:
- art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea de investiții publice de
interes public județean, prevăzute în anexă la prezenta Hotărâre, a căror documentații tehnico-economice
au fost aprobate prin:
 Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 274/08.09.2017 privind aprobarea documentaţiei
tehnico-economice faza D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţii „Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” în
vederea depunerii acestuia spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional
2014-2020,
 Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 129/08.05.2018 privind modificarea Hotărârii
Consiliului Județean Alba nr. 168/24.05.2017 care are ca obiect aprobarea documentaţiei
tehnico-economice faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţii „Reabilitare energetică Spital Pneumoftiziologie Aiud” în vederea depunerii
acestuia spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020,
 Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 49/22.02.2018 privind modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Alba nr. 376 din 14 decembrie 2017 care are ca obiect modificarea

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 166 din 24 mai 2017 privind aprobarea
documentaţiei tehnico-economice faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţii „Reabilitare energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba
Iulia” în vederea depunerii acestuia spre finanţare în cadrul Programului Operaţional
Regional 2014-2020,
 Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 4/06.01.2017 privind aprobarea documentației
tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai
investiției „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț Brădești - Geogel - Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bîrlești - Mogoș
- Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu) ” în
vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Programului Operaţional Regional
(POR) 2014-2020,
 Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 41/22.02.2018 privind aprobarea documentației
tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului „Modernizare drum judeţean DJ 103E: DN 1 - Gîrbova de Jos - Gîrbovița Gîrbova de Susˮ,
 Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 56/16.03.2018 privind aprobarea documentației
tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul „Modernizare drum judeţean DJ 704K: Vinerea (DJ 704) - Săliştea (DJ 705 E),
județul Alba”,
 Hotărârea Consiliului Județean Alba 59/16.03.2018 privind aprobarea documentației
tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul „Consolidare corp drum județean DJ 107 K: Galda de Jos - Mesentea - Benic Întregalde, Judeţul Alba, km 17+700 – 23+700”.
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 – (1) Se aprobă contractarea și garantarea cu venituri proprii a unei emisiuni de obligațiuni
cu o valoare de maxim 32.500.000,00 lei și o durata de maxim 15 ani.
(2) Pentru pre-finanțarea emisiunii de obligațiuni de la alin. (1), se aprobă contractarea și
garantarea cu venituri proprii a unui credit bancar cu o valoare de maxim 32.500.000,00 lei și o durata de
maxim 12 ani.
Art. 2 – (1) Contractarea finanțării rambursabile prevăzute la art. 1 alin. (2) se face pentru
realizarea obiectivelor de investiții de interes public județean, prevăzute în Anexa nr.1 la prezenta
hotărâre și care face parte integrantă din aceasta.
(2) Contractarea finanțării rambursabile prin emisiune de obligațiuni prevăzută la art. 1
alin. (1) se va realiza oricând în interiorul perioadei de creditare bancară, iar suma atrasă va avea ca
destinație exclusivă rambursarea creditului bancar prevăzut la art. 1 alin. (2).
Art. 3 - Din bugetul local al județului Alba se asigură integral plata:
a) serviciului anual al datoriei publice locale;
b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;
c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art. 1.

Art. 4 - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite
are obligaţia să publice pe pagina de internet a Consiliului Județean Alba www.cjalba.ro următoarele
date:
a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau
completări ale acesteia;
b) valoarea finanțării rambursabile contractate/garantate în valută de contract;
c) gradul de îndatorare a Județului Alba;
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de
rambursare a finanţării rambursabile;
e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;
f) plățile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.
(2) Datele prevăzute la alin.(1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru
trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.
Art. 5 - Se aprobă achiziționarea de servicii financiare de structurare a emisiunii de obligațiuni
pre-finanțate prin credit bancar, în conformitate cu Normele procedurale pentru achiziționarea de servicii
financiare de structurare de obligațiuni, așa cum acestea sunt descrise în anexa nr. 2, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6 - Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Alba să aprobe prin Dispoziție
structura finală a finanțării rambursabile prin emisiune de obligațiuni pre-finanțată prin credit bancar,
elementele de detaliu ale structurii și orice alte caracteristici ale finanțării, în funcție de mediul
economico-financiar, în concordanță cu necesitățile specifice ale obiectivelor de investiții ce urmează a fi
finanțate.
Art. 7 - Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Alba să semneze în numele și pentru
Județul Alba prospectul de emisiune de obligațiuni, contractul de creditare bancară, acordul/acordurile de
garantare și orice alte documente necesare obținerii și derulării finanțării prin emisiune de obligațiuni și
credit bancar.
Art. 8 - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Președintele Consiliului
Județean Alba și Direcția dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Alba.
Art. 9 – Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul
Oficial al județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului
Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat sub nr. 192
Alba Iulia, 20 iunie 2018

Avizat,
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
LILIANA NEGRUŢ

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a Consiliului
Judeţean Alba nr. 192 din 20 iunie 2018

Lista obiectivelor de investiții de interes public județean

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Obiectiv de investiții

Valoare (lei)

Obiective de investiții co-finanțate din fonduri UE
Proiect ”Creșterea eficienței energetice în clădirea
Spitalului Orășenesc Ocna Mureș”
Proiect ”Reabilitarea energetică a Spitalului de
Pneumofiziologie Aiud”
Proiect ”Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de
Urgență Alba Iulia”
Proiect ”Modernizare drum județean DJ 107I: Aiud (DN1)
- Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești - Geogel - Măcărești Bîrlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bîrlești - Mogoș
- Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni Bucium Sat - DN 74 (Cerbu)”
SUBTOTAL
Obiective de investiții finanțate de la bugetul local
Consolidare corp drum județean DJ107K:Galda de Jos Mesentea - Benic - Întregalde, jud. Alba km .17+700km.23+700
Modernizare drum județean DJ103E:DN1-Garbova de JosGarbovita-Garbova de Sus
Modernizare drum județean DJ704K:Vinerea (DJ704)Salistea (DJ705E)
SUBTOTAL
TOTAL GENERAL

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

261.695,36
2.336.471,70
1.550.067,85

13.830.237,00
17.978.471,91

6.472.310,41
3.476.109,89
4.573.107,79
14.521.528,09
32.500.000,00

p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
LILIANA NEGRUŢ

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a Consiliului
Judeţean Alba nr. 192 din 20 iunie 2018

NORME PROCEDURALE
pentru achiziționarea de servicii financiare de structurare de obligațiuni
SECTIUNEA I: DISPOZIȚII GENERALE
Art. 1. Prezentele Norme Procedurale stabilesc procedura de atribuire a serviciilor financiare de
structurare de obligațiuni, destinate asigurării finanțării obiectivelor de investiții de interes public
județean, ținând cont de faptul că Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi
completările ulterioare nu se aplică pentru atribuirea contractelor de achiziție publică de servicii care au
ca obiect servicii financiare în legătură cu emisiunea, vânzarea, cumpărarea sau transferul valorilor
mobiliare, în temeiul prevederilor art. 29 alin. 1 lit. e) din legea sus-menționată.
Art. 2. Scopul prezentelor norme procedurale îl constituie asigurarea aplicării principiilor
prevăzute la art. 2 alin (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi
completările ulterioare, respectiv:
a) nediscriminarea;
b) tratamentul egal;
c) recunoașterea reciprocă;
d) transparența;
e) proporționalitatea;
f) asumarea răspunderii.
Art. 3. Derularea procesului de achiziție publică se va desfășura în temeiul prevederilor
prezentelor Norme Procedurale și cu respectarea principiilor generale ale Legii nr. 98/2016 privind
achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016
pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi
completările ulterioare, care se vor aplica în mod corespunzător.
Art. 4. Atribuirea contractului de achiziție publică se va realiza în urma aplicării unei proceduri de
selecție de oferte, care se va derula în 3 (trei) etape, după cum urmează:
A. Etapa I - Publicarea invitației de participare și primirea ofertelor:
a) Publicarea anunțului privind organizarea selecției de oferte pe pagina de internet a autorității
contractante
- Perioada cuprinsă între data publicării anunțului și data primirii ofertelor va fi de cel puțin 12
(douăsprezece) zile calendaristice.
b) Primirea solicitărilor de clarificări sau informații suplimentare, elaborarea și transmiterea răspunsurilor,
după caz
- Autoritatea contractantă va răspunde acestor solicitări într-o perioada care nu va depăși, de
regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.
c) Primirea ofertelor (documente de calificare, propunere tehnică și propunere financiară inițială);
d) Deschiderea ofertelor, în ședință publică, în prezența Comisiei de Evaluare și a reprezentanților
ofertanților, după caz.
e) Examinarea ofertelor, solicitarea de clarificări (după caz), stabilirea ofertelor admisibile și respingerea
ofertelor neconforme;
f) Analizarea propunerilor tehnice și financiare depuse de ofertanți și stabilirea elementelor care vor face
obiectul negocierilor;

g) Transmiterea Invitației de participare la etapa a II-a, cu privire la negocierea ofertelor depuse către toți
ofertanții ale căror oferte au fost declarate admisibile. Perioada cuprinsă între data transmiterii Invitației
de participare la Etapa a II-a și data stabilită pentru derularea negocierilor va fi de cel puțin 5 (cinci) zile
calendaristice.
B. Etapa a II-a - Negocierea ofertelor
a) La data și ora stabilită în Invitația de participare la Etapa a II-a va avea loc negocierea ofertelor cu
ofertanții ale căror oferte au fost declarate admisibile.
b) Autoritatea contractantă va derula negocieri cu fiecare ofertant în parte. Negocierea va viza prețul
ofertei și elementele propunerii tehnice identificate, precum și alte aspecte, după caz;
c) În funcție de rezultatele obținute în urma derulării procedurii descrise la punctul anterior, Comisia
poate decide desfășurarea unei/unor runde suplimentare de negociere.
d) În cadrul negocierilor sau în cuprinsul ofertei finale transmise, fiecare ofertant are obligația de a
declara că oferta sa, astfel cum a fost negociată, este finală, pe deplin angajantă și nu mai poate fi
îmbunătățită.
e) În situația în care nu se va ajunge la acord asupra unora dintre elementele propunerilor tehnice și/sau
financiare care fac obiectul analizei și negocierilor și care sunt considerate de Comisie ca fiind
dezavantajoase pentru autoritatea contractantă, Comisia poate aprecia oferta respectivă ca fiind
neconformă și poate decide respingerea acesteia.
C) Etapa a III-a – Evaluarea ofertelor, atribuirea și semnarea contractului
a) Evaluarea de către autoritatea contractantă a ofertelor finale, pe baza criteriului de atribuire și
întocmirea clasamentul ofertelor, respectiv al ofertanților, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut.
b) Comunicarea tuturor ofertanților a rezultatului procedurii de achiziție publică.
c) Atribuirea contractului de servicii și semnarea contractului de servicii.
SECTIUNEA a II-a: DISPOZIȚII SPECIFICE
Art. 5. Pentru aplicarea prevederilor prezentelor Norme procedurale, autoritatea contractantă va
elabora fișa de date, caietul de sarcini, modelele de formulare și modelul de contract.
Art. 6. Autoritatea contractantă va aplica criterii de calificare și selecție referitoare la:
a) Motive de excludere a ofertantului;
b) Capacitatea ofertantului.
Art. 7. Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului orice operator
economic despre care are cunoștință, pe baza de documente justificative, că se află în cel puțin una dintre
situațiile prevăzute la art. 164, 165 sau 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
Art. 8. Autoritatea contractantă va aplica criterii de calificare și selecție referitoare la capacitatea
ofertantului, cu privire la:
a) Capacitatea de exercitare a activității profesionale, în sensul precizării obiectului de activitate al
ofertantului – cod CAEN, din care să rezulte că ofertantul are în obiectul de activitate prestarea serviciilor
care fac obiectul procedurii de achiziției;
b) Situația economică și financiară, în sensul prezentării unei declarații din care să rezulte valoarea cifrei
medii de afaceri în ultimii 3 (trei);
c) Capacitatea tehnică și profesională, în sensul prezentării de documente cu privire la principalele
servicii similare prestate, din care să rezulte că a prestat minim 1 contract de servicii de structurare a unei
emisiuni de obligațiuni cu o valoare de peste 30.000.000 lei (sau echivalent), subscrisă integral.
Art. 9. Având în vedere specificul procedurii de achiziție și a naturii serviciilor solicitate,
autoritatea contractantă nu va solicita ofertanților depunerea garanției de participare și nu va solicita
ofertantului declarat câștigător constituirea garanției de bună execuție.
Art. 10. Autoritatea contractantă are obligația de a stabili și de a include în anunțul de participare
la selecția de oferte data limită pentru depunerea ofertelor, care nu va fi stabilită mai devreme de 12
(doisprezece) zile calendaristice de la data publicării anunțului.

Art. 11. Autoritatea contractantă are dreptul de a prelungi perioada stabilită ca dată limită pentru
depunerea ofertei. În acest caz autoritatea contractantă are obligația de a comunica noua dată de depunere,
cu cel puțin 3 (trei) zile înainte de data limită stabilită inițial. În acest caz, toate drepturile și obligațiile
organizatorului și participanților la procesul de selecție, decurgând din termenul inițial, vor decurge și se
vor raporta la noul termen.
Art. 12. Orice operator economic care a obținut un exemplar din documentația de atribuire, are
dreptul de a solicita, în scris, clarificări despre elementele cuprinse în aceasta. Autoritatea contractantă are
obligația de a transmite răspuns la orice solicitare de clarificări, într-o perioadă care nu trebuie să
depășească, de regulă, 3 (trei) zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări, din partea
operatorului economic, dar numai acelor solicitări primite cu cel puțin 6 (șase) zile înainte de data limită
pentru depunerea ofertelor.
Art. 13. În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util,
punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut anterior, aceasta
din urmă are, totuși, obligația de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada
necesară pentru elaborarea și transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii
economici înainte de data limită de depunere a ofertelor.
Art. 14. Autoritatea contractantă are dreptul de a completa, din proprie inițiativă, în vederea
clarificării, documentația de atribuire. Orice astfel de completare va fi adusă la cunoștința operatorilor
economici interesați, dacă acest fapt nu afectează participarea la procedura de selecție de oferte.
Art. 15. Ofertele vor fi depuse până la data și ora stabilită în Anunț/Documentația de atribuire, la
sediul autorității contractante. Ofertele pot fi depuse personal sau transmise prin poștă. Ofertele sosite
după termenul limită vor fi marcate cu textul „Ofertă întârziată” și vor fi respinse de către autoritatea
contractantă ca oferte întârziate.
Art. 16. Orice ofertant are dreptul de a-și modifica sau retrage oferta numai înainte de data limită
stabilită pentru depunerea ofertei. Nicio ofertă nu poate fi retrasă sau modificată după expirarea datei
limită pentru depunerea ofertelor, sub sancțiunea excluderii ofertantului de la procedura de achiziție.
Art. 17. Perioada de valabilitate a ofertei, considerată de la data deschiderii ofertelor, este de 60
(saizeci) zile. Oferta valabilă pe o perioadă mai scurtă, va fi respinsă ca necorespunzătoare. Autoritatea
contractantă își rezervă dreptul de a solicita ofertanților prelungirea perioadei de valabilitate a ofertelor.
Art. 18. Ofertantul va suporta toate costurile impuse de pregătirea, elaborarea și prezentarea
ofertei sale, iar autoritatea contractantă nu va fi în nici un caz răspunzătoare pentru aceste costuri,
indiferent de desfășurarea sau rezultatul achiziției publice.
Art. 19. Pentru evaluarea și compararea ofertelor, autoritatea contractantă desemnează o comisie
de evaluare și, după caz, experți cooptați. Comisia de evaluare va examina și compara ofertele
corespunzătoare, conform criteriului de atribuire al contractului. Comisia de evaluare își rezervă dreptul
de a accepta sau respinge orice variantă de ofertă prezentată.
Art. 20. În scopul examinării, evaluării și comparării obiective a ofertelor, comisia de evaluare va
putea cere oricărui ofertant, individual, clarificări asupra ofertei. Cererea de clarificare și răspunsul se pot
face prin email, poștă sau fax, dar nu se va solicita sau permite nici o modificare în prețul sau conținutul
ofertei. În cazul în care, la solicitarea comisiei, ofertantul nu clarifică cele solicitate în termenul stabilit,
oferta va fi respinsă.
Art. 21. Înainte de examinarea și evaluarea detaliată a ofertelor, comisia de evaluare va analiza în
ce măsură acestea sunt conforme. O ofertă conformă este cea care se conformează tuturor termenilor,
condițiilor și specificațiilor din documentația de atribuire, fără abateri care:
a) afectează în orice mod obiectul, calitatea sau execuția contractului;
b) limitează în orice mod, contrar documentelor pentru elaborarea și prezentarea ofertei, drepturile
autorității contractante;
c) aduc rectificări ce ar afecta inechitabil competiția față de alți ofertanți care au prezentat oferte
corespunzătoare.
Art. 22. Constituie motive de eliminare a ofertelor:

a) absența din ofertă a informațiilor sau a documentației cerute prin documentele pentru elaborarea și
prezentarea ofertei;
b) prezentarea unor condiții de contractare inacceptabile pentru autoritatea contractantă.
Art. 23. Niciun ofertant nu va contacta, pe perioada derulării procedurii de achiziție (situată între
momentul depunerii ofertei și cel al primirii invitației la semnarea contractului sau al primirii notificării
cu privire la neselecționarea ofertei), membrii comisiei de evaluare. Orice încercare a unui ofertant de a
influența membrii comisiei de evaluare, în evaluarea ofertei sale, în compararea ofertelor sau a luării
deciziei de acordare a contractului, va conduce la respingerea ofertei acestuia.
Art. 24. Autoritatea contractantă va atribui contractul de achiziție de servicii de creditare bancară
ofertantului care depune oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, pe baza criteriului de
atribuire „cel mai bun raport calitate-preț”, care va include evaluarea prețului serviciilor, a metodologiei
propuse pentru prestarea activităților, a experienței experților cheie propuși și a experienței generale a
ofertantului din punct de vedere calitativ (valoarea emisiunilor de obligațiuni pentru care a asigurat
structurarea și au fost subscrise integral).
Art. 25. Autoritatea contractantă finalizează procedura de atribuire prin încheierea contractului de
achiziție publică sau prin anularea procedurii de atribuire, conform prevederilor art. 211 din Legea nr.
98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. Decizia de anulare nu
creează vreo obligație autorității contractante față de participanții la selecția de oferte.
Art. 26. Autoritatea contractantă va informa ofertanții cu privire la deciziile luate în cadrul
procedurii de achiziție publică, inclusiv cu privire la rezultatul procedurii de atribuire, pe baza principiilor
generale ale Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare și
Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 27. Soluționarea contestațiilor se va realiza conform prevederilor Legii nr. 101/2016 privind
remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor
sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru
organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările şi
completările ulterioare .
Art. 28. Autoritatea contractantă va întocmi și va constitui dosarul achiziției publice, pe baza
principiilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 29. Autoritatea contractantă va derula contractul de achiziție de servicii conform rezultatului
procedurii și prevederilor contractuale.
Art. 30. Dispozițiile prezentelor Norme procedurale vor fi puse în aplicare prin elaborarea și
publicarea invitației/anunțului de participare, a documentației de atribuire (fișa de date, caietul de sarcini,
modelele de formulare și modelul de contract) și al oricăror alte documente necesare, al căror conținut va
fi aprobat de autoritatea contractantă.
Art. 31. În măsura în care nu contravin prevederilor prezentelor Norme procedurale, acestea se
completează cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările
ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare și ale Legii nr. 101/2016
privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor
sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru
organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările şi
completările ulterioare.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL
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PREȘEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile

Administrația publică a județului Alba, în conformitate cu mandatul primit din partea cetățenilor
și cu obligațiile prevăzute de legislația în vigoare, are ca principal obiectiv realizarea dezvoltării durabile
a comunității locale și asigurarea către toți membrii comunității locale de servicii publice de calitate.
Nevoia de eficientizare a activitatilor administrative precum și complexitatea responsabilităților a
impus administraţiei publice locale, ca măsura de îmbunătățire a nivelului limitat al resurselor financiare
de care dispun, la contractarea de împrumuturi, ceea ce a condus la creşterea volumului investiţiilor
necesare pentru principalele servicii locale. Într-un moment în care administraţia publică la toate nivelele
face față unor constrângeri bugetare severe, o politică de îndatorare prudentă poate îmbunătății
capacitatea de realizare de investiţii. Autoritaților publice locale li s-au acordat responsabilități importante
în furnizarea de servicii și dezvoltarea infrastructurii necesare acestora însă au la dispoziţie resurse
limitate pentru a răspunde acestor nevoi.
În prezent, Județul Alba, în calitate de lider de parteneriat are în implementare proiectul
”Modernizare drum județean DJ 107I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești - Geogel Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bîrlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium
- Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu)” proiect finantat prin POR 2014-2020 iar pentru
proiectele ”Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, ”Reabilitarea energetică
a Spitalului de Pneumofiziologie Aiud” si ”Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc
Ocna Mureș” Judetul Alba in calitate de partener asigurând cofinanțarea atât a unor cheltuieli eligibile
cât și a cheltuielilor neeligibile.
În plus față de aceste 4 proiecte care beneficiază de finanțare europeană, Județul Alba are aprobați
indicatorii tehnico economici pentru următoarele obiective de investiții publice de interes județean:
-”Consolidare corp drum județean DJ 107K: Galda de Jos - Mesetea - Benic - Întregalde, jud.
Alba km. 17+700 - km. 23+700”,
- ”Modernizare drum județean DJ 704K: Vinerea( DJ 704) - Săliștea (DJ 705E)”;
- ”Modernizare drum județean DJ 103E: DN1 - Gârbova de Jos - Gârbovița - Gârbova de Sus”,
prioritare pentru următorii 4 ani.
Finanţarea cheltuielilor reprezentând contribuția proprie la cheltuielile eligibile, precum și a
cheltuielilor neeligibile la care s-a angajat Județul Alba prin semnarea contractelor de finantare și a
acordurilor de parteneriat, prin contractare unei finanățări rambursabile va permite administraţiei publice
locale să finalizeze în termen proiectele comparativ cu scenariul – finanţare din surse proprii. Finanţarea
proiectelor prin obţinerea unui împrumut eliberează fonduri pentru alte proiecte pe care le derulează
administrația publică.
Împrumuturile contractate de unitățile administrativ teritoriale pot fi garantate de către acestea
prin veniturile proprii (impozite, taxe, contribuţii, cote defalcate din impozitul pe venit si altele).
Având în vedere că sumele necesare care trebuie asigurate pentru realizarea obiectivelor de
investiții nu se regăsesc în bugetul local al autorității publice, s-a propus ca suma necesară realizării
obiectivelor de investiții, să fie atrasă printr-o emisiune de obligațiuni cu o durată de maxim 15 ani, care
să fie pre-finanțată printr-un credit - punte cu o durată de maxim 12 ani.

Contractarea unei finanțări pe termen lung pentru realizarea obiectivelor prioritare de investiții
asigură accelerarea dezvoltării locale. Totodată, utilizarea unei structuri adaptate necesităților și
specificului Județului Alba va asigura contractarea finanțării cu costuri reduse de finanțare și
menținerea unui grad de îndatorare scăzut.
Totodată, pentru asigurarea unei structurări eficiente a mecanismului format din emisiune de
obligațiuni pre-finanțată prin credit bancar, se apreciază ca necesară achiziționarea unor servicii
specializate de structurare a emisiunii de obligațiuni, astfel încât interesele autorității să fie apărate în
relația cu intermediarul emisiunii, grupul de vânzare și tranzacționare, banca finanțatoare pentru credit și
cu ceilalți factori implicați în proces.
În temeiul art. 41 alin.(1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean
Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 192 din 20 iunie 2018 privind aprobarea contractării
unei finanțări rambursabile.

PREȘEDINTE,
Ion Dumitrel

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI BUGETE
Nr. 12293/20.06.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile
Principalul obiectiv al Județului Alba este asigurarea dezvoltării la nivel județean, în conformitate
cu prevederile și obligațiile legale și cu mandatul primit din partea cetățenilor.
În acest context, se constată că asigurarea unui ritm de creștere susținut al județului este direct
dependentă de asigurarea sumelor necesare pentru realizarea obiectivelor prioritare de investiții. În acest
context, aparatul de specialitate din cadrul Consiliului Județean Alba a identificat obiectivele de investiții
prioritare de interes public județean care trebuie realizate în perioada următoare, pentru a contribui în mod
semnificativ la atingerea obiectivelor de dezvoltare.
Au fost identificate astfel un număr de 7 obiective de investiții strategice pentru autoritatea
publică locală, a căror implementare va asigura dezvoltarea durabilă, pe termen lung a județului și va fi de
natură să atragă noi investiții în județul Alba.
Pentru ca realizarea tuturor acestor obiective să fie realizată în perioada previzionată de
implementare 2018 – 2023, este necesară asigurarea sumelor destinate finanțării integrale, co-finanțării
și/sau pre-finanțării acestora, după caz.
În conformitate cu analizele realizate, obiectivele de investiții finanțate din fonduri externe
nerambursabile și sumele necesare a fi atrase pentru realizarea acestora sunt prezentate în tabelul de mai
jos.
Nr.
crt.

Obiectiv de investiții

Proiect ”Creșterea eficienței
1 energetice în clădirea Spitalului
Orășenesc Ocna Mureș”
Proiect ”Reabilitarea energetică
2 a Spitalului de
Pneumofiziologie Aiud”
Proiect ”Reabilitarea energetică
3 a Spitalului Județean de
Urgență Alba Iulia”

Valoarea totală a Co-finanțare - Sumă necesar a
proiectului
bugetul CJ Alba fi alocată pentru
(lei)
(lei)
pre-finanțare
(lei)
5.937.561,88

261.695,36

7.726.568,44

2.336.471,70

15.350.482,84

1.550.067,85

Proiect ”Modernizare drum
județean DJ 107I: Aiud (DN1) Aiudul de Sus - Rîmeț Brădești - Geogel - Măcărești 4 Bîrlești Cătun - Cojocani Valea Barnii - Bîrlești - Mogoș
- Valea Albă - Ciuculești Bucium - Izbita - Coleșeni Bucium Sat - DN 74 (Cerbu)”
TOTAL

188.150.369,29

3.905.419,00

9.924.818,00

222.899.725,19

8.053.653,91

9.924.818,00

Se observă, așadar, că pentru a se putea realiza implementarea simultană a tuturor obiectivelor de
investiții prioritare, suma totală necesară a fi asigurată și alocată din sursele proprii ale Județului Alba este
estimată la valoarea de 17.978.471,91 lei, sumă care nu se regăsește în bugetul local al autorității publice.
Suplimentar, față de aceste 4 proiecte care beneficiază de finanțare europeană, între prioritățile
județului Alba se regăsesc și următoarele obiective de investiții pentru care Județul Alba are aprobați
indicatorii tehnico - economici: ”Consolidare corp drum județean DJ 107K: Galda de Jos - Mesetea Benic - Întregalde, jud. Alba km. 17+700 - km. 23+700”, ”Modernizare drum județean DJ 7045K:
Vinerea( DJ 704) - Săliștea (DJ 705E)” și ”Modernizare drum județean DJ 103E: DN1 - Gârbova de Jos Gârbovița - Gârbova de Sus”, pentru care este necesar a se asigura finanțarea în sumă de 14.521.528,09
lei.
Față de acestea, se remarcă necesitatea atragerii sumei necesare realizării obiectivelor de investiții
mai sus-menționate prin contractarea unei finanțări rambursabile, cu o valoare de 32.500.000 lei.
În urma analizării preliminare a soluțiilor de finanțare și pe baza istoricului de credit al Județului
Alba, se apreciază ca oportună lansarea unei emisiuni de obligațiuni pe piața de capital din România.
Totodată, având în vedere fluctuațiile majore ale ratelor ROBOR din prezent, un instrument de tip
obligațiuni cu rată fixă a dobânzii este de preferat față de alt instrument financiar cu rată variabilă a
dobânzii. În același timp, obligațiunile ar putea oferi o perioadă de maturitate (maxim 15 ani) mai mare
decât cea oferită pentru creditele bancare (maxim 12 ani), ceea ce contribuie la o mai bună armonizare
între maturitatea instrumentului financiar și durata de viață a investițiilor realizate.
În același timp, în cazul emisiunii de obligațiuni, autoritatea publică locală hotărăște termenii de
structurare a împrumutului (valoarea împrumutului, nivelul dobânzilor și calendarul de rambursare) în
acord cu posibilitățile locale. Acest fapt le permite autorităților să-și aleagă cele mai eficiente structuri în
concordanță cu necesitățile autorității locale. Faptul că nu s-a înregistrat nicio întârziere la plată și toți
emitenții au respectat cu strictețe calendarul plăților prevăzut în prospectele de emisiune, dovedește
accesibilitatea acestui tip de finanțare.
Nu în ultimul rând, o emisiune de obligațiuni asigură o mai bună comunicare a autorității locale cu
cetățenii și participarea populației la procesul investițional al județului, iar profitul obținut din dobânzile
pe care le va plăti autoritatea publică va ajunge la cetățenii care investesc în obligațiuni și nu la băncile
comerciale ca în cazul împrumuturilor bancare. În același timp, ținând cont de perioada estimată de
realizare a acestor obiective de investiții, este necesară structurarea împrumutului astfel încât să poată
asigura finanțarea etapizată a proiectelor de investiții, tragerile urmând a fi realizate în conformitate cu
necesarul investițional, fapt care va conduce la diminuarea nivelului de dobândă care va fi plătit pe
perioada de execuție a lucrărilor.
Din acest motiv, se apreciază ca oportună pre-finanțarea emisiunii de obligațiuni printr-un credit
punte.

După finalizarea perioadei de tragere a creditului punte, autoritatea publică locală va lansa
emisiunea de obligațiuni pe piața de capital, iar suma atrasă va fi destinată exclusiv rambursării
împrumutului utilizat pentru realizarea obiectivelor de investiții prioritare.
În prezent, Județul Alba are datorie publică locală contractată și nerambursată, în valoare totală de
63 milioane lei, la finalul anului 2017.
În ceea ce privește situația financiară a Județului Alba, se observă că acesta a înregistrat excedente
operaționale brute în perioada 2014-2017, cu un nivel care a crescut abrupt de la 18,67% în 2014, până la
29,91% în 2015 scăzând până la 19,8% în 2016 și 17,63% în 2017 (procent din venituri operaționale), pe
fondul unei creșteri a cheltuielilor operaționale într-un ritm mai rapid decât creșterea veniturilor
operaționale. Creșterea din 2015 s-a datorat, în bună măsură, creșterii cotelor din impozitul pe venit și
majorării semnificative a sumelor pentru echilibrare, atât din TVA cât și din impozitul pe venit.
Județul Alba are o structură relativ rigidă, atât a veniturilor, cât și a cheltuielilor. Veniturile sunt
constituite în proporție de 60-66% din sume defalcate din TVA și subvenții. Veniturile proprii se situează
la un nivel de aproximativ 24,5-27% din totalul veniturilor (din care aproximativ 94% din cote și sume
defalcate din impozitul pe venit) ceea ce lasă o plajă redusă de modificări, în structura bugetului, în caz
de dificultăți financiare. Rigiditatea moderată, către scăzut a cheltuielilor (sub 20%), compensează, într-o
oarecare măsură, neajunsurile provocate de rigiditatea veniturilor.
Pe de altă parte, investițiile au cunoscut o creștere substanțială în perioada 2015-2016 când au
atins un nivel de 35,63%, respectiv 31,8% din total cheltuieli (beneficiind și de finanțare de la Uniunea
Europeană).
Analizând așadar, pe de o parte, indicatorii economico-financiari ai Județului Alba și suma
necesară a fi asigurată – 32.500.000 lei și, pe de altă parte, având în vedere ofertele de finanțare existente
în prezent pe piața bancară, se observă că autoritatea publică poate realiza o emisiune de obligațiuni
pentru realizarea obiectivelor de investiții, pre-finanțată cu un credit punte cu o maturitate de maxim 12
ani.
Capacitatea de îndatorare a Județului Alba a fost calculată, atât prin raportare la prevederile
legislației în vigoare privind gradul de îndatorare, precum și utilizând o serie de indicatori financiari
specifici utilizați de instituțiile bancare.
Baza legală pentru contractarea de finanțări rambursabile este:
 Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
 Ordonanţa de Urgenţă nr.64/2017 privind datoria publica locala, cu modificările si completările
ulterioare
Pentru a obține un cost total cât mai redus al împrumutului, este necesară o structură pe baza
căreia să se obțină o ofertă cât mai bună de la potențialii finanțatori. În prezent, majoritatea ofertelor
instituțiilor bancare vizează orizonturi de timp de aproximativ 12 ani.
Principalul scop al contractării unui împrumut este asigurarea sumelor necesare realizării
obiectivelor de investiții, concomitent cu menținerea unui grad redus de îndatorare al Județului Alba și
distribuirea echilibrată a sumelor de plată pentru următorii 12 ani. În acest fel va fi asigurată suficientă
flexibilitate pentru contractarea altor împrumuturi pentru implementarea proiectelor prioritare ale
Județului Alba și pentru cofinanțarea proiectelor europene viitoare.

În urma emisiunii de obligațiuni pre-finanțată cu un credit punte, cu o valoare de 32.500.000 lei și
o maturitate de 12 ani, serviciul datoriei publice locale totale este estimat, pentru perioada 2018 - 2031, la
un nivel care variază între un minim de 17% și un maxim de 29 % din veniturile proprii în anul 2023.
Veniturile proprii au fost considerate ca reprezentând media aritmetică simplă a veniturilor proprii
rezultate din execuțiile bugetare la 31.12.2015, 31.12.2016 și 31.12.2017, diminuate cu veniturile din
valorificarea unor bunuri.
La calculul gradului de îndatorare estimat s-a ținut cont și de garanția acordată în anul 2013 pentru
împrumutul contractat de către SC Apa CTTA SA, precum și garanția preconizată a fi acordată aceleiași
societăți pentru noul împrumut care va fi contractat de aceasta în cursul anului 2018.
Având în vedere că, în conformitate cu prevederile art. 63 alin 4^3 si 5^1 din Legea nr. 273/2006
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, finanțările rambursabile
contractate și/sau garantate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pentru a asigura
refinanțarea și/sau cofinanțarea proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare și post-aderare de la Uniunea Europeană, nu sunt supuse prevederilor referitoare la încadrarea în
gradul de îndatorare de 30% (serviciul datoriei publice locale/venituri proprii) gradul de îndatorare al
Consiliului
Județean
Alba
fără
împrumuturile
contractate
și/sau
garantate
pentru
cofinanțarea/prefinanțarea proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile, s-ar situa în
intervalul 1-14%.
Structurarea optimă a finanțării rambursabile se va realiza în concordanță cu necesitățile autorității
contractante, în urma analizei capacității de îndatorare a Județului Alba în condițiile legii și ținând seama
de situația financiară existentă.
Pentru asigurarea unei utilizări eficiente a resurselor financiare și pentru minimizarea costurilor
autorității publice locale se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind contractarea unei finanțări
rambursabile interne/externe în valoare de maxim 32.500.000 lei, sub forma unei emisiuni de obligațiuni
cu o durată de 15 ani, pre-finanțată de un credit punte, cu o durată de maxim 12 ani, pentru realizarea
obiectivelor prioritare de investiții.
Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete prezintă spre
aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 192 din 20 iunie 2018.

DIRECTOR EXECUTIV
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.
32/1 februarie 2018 privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a
bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii,
în anul 2018, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna iunie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea
articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 32/1 februarie 2018 privind constituirea
şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2018, cu modificările şi completările
ulterioare;
- raportul de specialitate nr. 12368/20 iunie 2018 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 32/1 februarie
2018 privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor
publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2018, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. b, alin. 3 lit. a şi lit. d din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si
completările ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. I. Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 32/1 februarie 2018
privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice
şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2018, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică și se completează, urmând a avea următorul cuprins:
„Art. 2. Se aprobă utilizarea în anul 2018 a sumei de 115.023,33 mii lei din excedentul
bugetului local, rezultat la 31 decembrie 2017, astfel:
a.) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele dintre
veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul 2018, suma de 225,80
mii lei (ca sursa de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare);
b.) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, în anul 2018, suma de
114.797,53 mii lei, conform anexei la prezenta hotărâre”.
Art. II. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a ordonatorilor terțiari
de credite va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. III. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației
Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia, Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia,
direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
AVIZAT
PREŞEDINTE,
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Ion DUMITREL
Liliana NEGRUȚ
Înregistrat cu nr. 196
Alba Iulia, 20 iunie 2018

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 196/20 iunie 2018
Programul obiectivelor de investiţii de interes judeţean
finanţate din excedentul bugetului local, pe anul 2018

mii lei
Nr.
Crt.
0

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

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

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

I
1
II
1
2

I
1
2

I
1
2
3
II
1
2
3
4

5

III
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
IV

Dotări independente Direcția Publică Comunitară de Evidență a
Persoanelor Alba
CAPITOL 60.02 - Apărare Națională
Obiective de investiţii:
Mansardare corp C1 al imobilului situat in Alba Iulia, str. Regina Maria,
nr. 6, Proiect tehnic, detaliile de execuție, Caiete de sarcini, Documentaţie
tehnică DTAC și DTOS, pentru autorizarea executării lucrărilor de
construcții, scenariul de securitate la incendiu, avize, acorduri
Alte cheltuieli de investiţii:
Autoutilitară 1 buc
Mansardare corp C1 al imobilului situat in Alba Iulia, str. Regina Maria,
nr. 6, Expertiza tehnică, documentație de aprobare a lucrărilor de
intervenție asupra clădirii existente, Expertiza si audit energetic
CAPITOL 65.02 – Învățământ
Alte cheltuieli de investiţii:
Consolidare clădire Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia DALI, studii, expertize, avize, acorduri
Platformă de evaluare a dezvoltării 6/7 – 19 ani - Centrul Județean de
Resurse și Asistență Educațională Alba
Capitolul 66.00 Sănătate
Obiective de investiţii:
Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Proiect tehnic reabilitare energetică Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud
Extindere și dotare Unitatea de Primiri Urgență a Spitalului Județean de
Urgență Alba Iulia
Alte cheltuieli de investiţii:
Extindere și dotare Unitatea de Primiri Urgență a Spitalului Județean de
Urgență Alba Iulia (studiu de fezabilitate, Expertiza Tehnică la Cerința A1,
Studiu Geotehnic)
Reabilitare clădire Spital de Pneumoftiziologie Aiud , Expertize, avize,
acorduri
Recompartimentări și reparații secția II clădire Spital de Pneumoftiziologie
Aiud – expertize, avize, acorduri
DALI, Recompartimentări și reparații secția II clădire Spital de
Pneumoftiziologie Aiud
Extindere, modernizare si dotare in vederea relocării Ambulatoriului
integrat al Spitalului Județean de Urgenta Alba Iulia (SF mixt inclusiv
acord mediu, actualizare audit energetic, expertiza tehnica de rezistenta la
cerința A1 si studiu geotehnic)
Dotări independente Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Dotări independente Spital de Pneumoftiziologie Aiud
Reparaţii capitale:
RK Secția Gastroenterologie
RK Centru Multifuncțional de Sănătate Ocna Mureș
RK Farmacie
RK Instalație încălzire și alimentare cu apă rece și caldă menajeră în
Dispensarul TBC
RK Secțiile Cardiologie, Medicină Internă
RK Mansardare Corpuri C+D
RK Secția recuperare, medicină fizică și balneologie
RK Bloc operator
RK Secția Pediatrie, Oftalmologie
RK Secțiile Obstetrică - Ginecologie, Neonatologie
Proiect Reabilitare energetica a Spitalului Judetean de Urgenta Alba
Iulia
Capitolul 67.00 Cultură, recreere şi religie

9.00
132.00
24.00
24.00
108.00
78.00
30.00
22.00
22.00
15.00
7.00
21,870.45
1,070.45
700.00
110.00
260.45
235.00
60.00
50.00
21.00
11.00

93.00
4,578.32
341.00
15,632.00
645.00
695.00
351.00
18.00
2,250.00
5,210.00
3,000.00
100.00
1,500.00
1,863.00
13.68
21,309.90

I Obiective de investiţii:
1 Reabilitare Monument istoric „Ansamblul Câmpia Libertǎții Blaj”
2 Amenajare și împrejmuire curte Castel Sîncrai
Lucrări de intervenţie asupra clădirii pentru reabilitare şi extindere a
3
Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia
4 Sala Polivalentă de sport cu capacitate 1800-2000 locuri Blaj
II Alte cheltuieli de investiţii:
1 Busturi pentru sărbătorirea Centenarului - 3 buc
2 Busturi miniaturi – 5 buc
3 Placi omagiale- 78 buc
Mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, jardiniere etc), sisteme de
4
expunere, etc.
5 Realizare/creare site Centenar
6 Placi comemorative Marea Unire
7 Licențe Microsoft Office 2016 - Biblioteca Județeană „Lucian Blagaˮ Alba
Dotări Museikon: rafturi metalice depozitare icoane, sisteme culisante
8
depozitare carte
9 Realizare PUZ (PUD) zona Monument comemorativ Marea Unire
10 Expertiza tehnică la incendiu Castel Sâncrai
Execuția a două elemente decorative la partea superioară a frontalului de
11 vest a Sălii Unirii - concept şi execuţie - Muzeul Național al Unirii Alba
Iulia
Servicii de proiectare și documentație tehnică de specialitate pentru
12 realizarea expoziției de bază la obiectivul Sala Unirii - Muzeul Național al
Unirii Alba Iulia
Dotări independente Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia
Dotări independente Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba Iulia
Dotări independente Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Capitolul 68.02 Asigurări și asistență socială
I Obiective de investiţii:
Centru de Îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și
1
Mental Ocna Mureş
Centru de Îngrijire și Asistenţă pentru persoane cu Handicap Psihic și
2
Mental Ocna Mureș - PT
3 Proiect extindere, modernizare și autorizare PSI CIA Abrud
4 Extindere și modernizare CIA Abrud
5 Extindere și reautorizare PSI CIA Gîrbova PT
6 Execuție extindere CIA Gârbova
7 Extindere și reautorizare PSI LP 13 Gîrbova – PT
8 Extindere LP 13 Gîrbova
9 Instalație stingere incendiu sediu DGASPC
10 Documentație tehnică obținere autorizație PSI sediu DGASPC Alba
11 Proiect și execuție înlocuire instalație termică CTF Stremț
II Alte cheltuieli de investiţii:
1 Autoturism 3 buc
2 Centrale termice
3 Uscător rufe centrifuga CRRN Galda de Jos
4 Masina taiat varza CRRN Glda de Jos
5 Programe informatice software
Centru de Îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și
6
Mental Ocna Mureş – DALI
Capitolul 70.02 - Servicii și dezvoltare publică
1 Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în Județul Alba
Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de
2 atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și
apă uzată în Județul Alba

19,597.00
685.00
900.00
1,838.00
16,174.00
834.00
100.00
20.00
250.00
150.00
5.00
100.00
6.00
43.00
30.00
10.00
70.00

50.00
288.10
133.00
457.80
7,708.00
7,248.00
3,800.00
150.00
129.00
2,500.00
25.00
150.00
15.00
50.00
250.00
29.00
150.00
460.00
300.00
30.00
25.00
6.00
50.00
49.00
10,936.64
958.00
49.00

1
I
1
2
II
1
2
III

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

3

4
5
6
III
1
2
3

Obiective de investiţii:
Amenajare bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș
Capitolul 74.02 Protecţia Mediului
Obiective de investiţii:
Împrejmuire centru de vizitare de la Poarta Raiului - (proiect tehnic, detalii
de execuţie, asistenţă tehnică din partea proiectantului avize, acorduri etc)
Execuție împrejmuire centru de vizitare de la Poarta Raiului
Alte cheltuieli de investiţii:
Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Alba
Studiu și asistență tehnică pentru realizarea Planului de menținere a
calității aerului în Județul Alba
Fazarea Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în
Judeţul Alba”
Capitolul 84.02 Transporturi
Lucrări de drumuri și poduri propuse pe anul 2018, în continuare:
Modernizare drum județean DJ107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr
- Cîmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - limită
județul Hunedoara
Modernizare drum județean DJ107G: DJ 107D (Ocna Mureş) - Noșlac Căptălan - Copand - Stîna de Mureș - Găbud - limită județul Mureş
Modernizare drum județean DJ107Z: Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida Gîmbaş - Aiud (DN 1)
Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos - Mesentea - Benic
- Intregalde, județul Alba km. 17+700 - km. 23+700
Consolidare pod pe DJ705B peste râul Mureș, km. 3+949, localitatea Vințu
de Jos, județul Alba
Modernizare drum județean DJ704K:Vinerea (DJ704) - Săliștea (DJ705E)
Modernizare drum județean DJ103E: DN1 - Gîrbova de Jos – Gîrbovița Gîrbova de Sus
Consolidare Pod pe DJ107C, km. 9+223 peste pârâul Dumbrăvița, în
localitatea Limba, județul Alba
Lucrări noi:
Consolidare Pod pe drumul județean DJ106E peste Râul Sebeș, km.
52+150, Dobra, județul Alba - PT+DDE
Consolidarea și asigurarea stabilității versanților pe drumul județean
DJ106E: limită Județul Sibiu - Dobra – Șugag - PT+DDE
Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza Blaj - Sîncel - Lunca Tîrnavei - Șona - Jidvei - Sîntămărie - Cetatea de
Balta - limită județul Mureș - faza PT
Modernizare drum județean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sîncrai Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş
(DN 14 B) – faza PT
Reabilitare drum județean DJ 705: limită județul Hunedoara - Almaşu de
Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74) - faza PT
Reabilitare si consolidare drum Galda de Jos (intersectie cu DJ 107H drum acces Centru Management Integrat al Deseurilor Galda de Jos)
Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a
documentației de prefezabilitate, a documentației de avizare a lucrărilor
de investiții, studii de fezabilitate, aferente obiectivului:
Consolidare Pod pe DJ705B peste Râul Mureș, km. 3+949, localitatea
Vințu de Jos, județul Alba - faza DALI
Modernizare drum județean DJ103E: DN1 - Gîrbova de Jos - Gîrbovița Gîrbova de Sus, județul Alba - faza SF
Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos - Mesentea - Benic
- Intregalde, județul Alba, km. 17+700 - km. 23+700 - faza SF

9,929.64
9,929.64
3,051.55
131.55
7.20
124.35
70.00
50.00
20.00
2,850.00
31,373.54
27,681.14
4,064.99
3,520.05
2,587.78
3,163.57
6,631.18
3,082.58
4,055.39
575.60
380.00
45.00
45.00

70.00

55.00
65.00
100.00
662.40
40.94
44.03
29.64

4
5
6

7

8
9
10
11
12

13

14
15
16
17

IV

I
1

Modernizare drum județean DJ704K: Vinerea (DJ704) - Săliștea (DJ705E)
- faza SF
Consolidare Pod pe drumul judetean DJ106E peste Râul Sebeș, km.5
2+150, Dobra, județul Alba - faza DALI
Consolidarea și asigurarea stabilității versanților pe drumul județean
DJ106E: limită Județul Sibiu – Dobra - Șugag - faza DALI
Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza Blaj - Sîncel - Lunca Tîrnavei - Șona - Jidvei - Sîntămărie - Cetatea de
Baltă - limita județul Mureș - faza SF
Modernizare drum județean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sîncrai Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş
(DN 14 B) - faza SF
Reabilitare drum județean DJ 705: limită județul Hunedoara - Almașu de
Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74) - faza SF
Expertiza tehnică pod pe DJ106E: limită județul Sibiu – Dobra - Șugag
Expertiza tehnică pod pe DJ141C: DN 14 B (Lunca) - Cenade - Capu
Dealului - limită județul Sibiu
Expertiza tehnică Consolidarea și asigurarea stabilității versanților pe
drumul județean DJ106E: limită Județul Sibiu - Dobra - Șugag
Expertiza tehnică reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba
Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău
Mare - Veza - Blaj - Sîncel - Lunca Tîrnavei - Șona - Jidvei - Sîntămărie Cetatea de Baltă - limită județul Mureș
Expertiza tehnică modernizare drum județean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107
E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş Gara Podu Mureş (DN 14 B)
Expertiza tehnica reabilitare drum judetean DJ 705: limită județul
Hunedoara - Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74)
Consolidare corp drum județean DJ750: Gîrda de Sus(DN75) - OrdâncușaGhețar - expertiză tehnică
Expertiza tehnica, studiu geo, studiu topo reabilitare si consolidare drum
Galda de Jos (intersectie cu DJ 107H - drum acces Centru Management
Integrat al Deseurilor Galda de Jos)
Proiect „Modernizare drum județean DJ 107I: Aiud(DN1) - Aiudul de
Sus - Rîmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani Valea Barnii - Bîrlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuciulesti - Bucium –
Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN74(Cerbu) km. 0+000 - km. 76+540ˮ
CAPITOL 87.02 - Alte Acțiuni Economice
Alte cheltuieli de investiţii
Proiectare site web

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

22.79
30.00
30.00

70.00

40.00
50.00
20.00
15.00
20.00

50.00

20.00
30.00
130.00
20.00

2,650.00
20.00
20.00
20.00

AVIZAT
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Liliana NEGRUȚ

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

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

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare, excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului
bugetar, pe cele două secţiuni, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează în
baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel: ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de
dezvoltare, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între
veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent şi pentru
acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz,
la sfârşitul exerciţiului bugetar.
Prin Hotărârea nr. 32 din 1 februarie 2018 Consiliul Judeţean Alba a aprobat constituirea
şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2018, iar prin Hotărârile nr. 86 din 28
martie 2018, nr. 119/26 aprilie 2018, nr.127/8 mai 2018 şi nr.152/31 mai 2018 Consiliul
Judeţean Alba a aprobat modificarea si completarea articolul 2 al hotărârii mai sus menționate.
Urmare a fundamentărilor efectuate de Serviciul Programe, Lucrări, Întreţinere Drumuri
şi Serviciul pentru Implementarea Programului ALBA – ROMÂNIA 100 din cadrul Consiliului
Judeţean Alba, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Spitalului
Județean de Urgenta Alba Iulia, se impune modificarea Programului obiectivelor de investiţii de
interes judeţean finanţate din excedentul bugetului local, pe anul 2018, conform anexei la
prezenta hotărâre.
În temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
Judeţean Alba, cu modificările şi completările ulterioare, iniţiez prezentul proiect de hotărâre
nr. 161 din 30 mai 2018 pentru modificarea şi completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului
Judeţean Alba nr. 32/1 februarie 2018 privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului
local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri
proprii, în anul 2018.
PREȘEDINTE,
Ion DUMITREL

JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Nr. 12368/20.06.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 2 al Hotărârii
Consiliului Judeţean Alba nr. 32/01 februarie 2018 privind constituirea şi utilizarea
excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2018, cu modificările şi completările
ulterioare
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, prin art. 58 alin. 1 reglementează utilizarea excedentului astfel: „Excedentul anual al
bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea
regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art.
6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete,
precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se
utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative,astfel::
a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;
b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între
veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita
disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);
c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi
dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar”, iar potrivit art. 58 alin. 1^3 „avansul
acordat promotorilor de proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile care au calitatea de
ordonatori de credite ai bugetului local, rămas neutilizat la finele exerciţiului bugetar, se reflectă
în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, în cadrul
secţiunii de dezvoltare”.
Având in vedere:
 prevederile Hotărârii nr. 32 din 01 februarie 2018 a Consiliului Judeţean Alba
privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri
proprii, în anul 2018, cu modificările si completările ulterioare,
 fundamentările Serviciilor Programe, Lucrari, Intretinere Drumuri si
Implementarea Programului ALBA – ROMÂNIA 100 din cadrul Consiliului
Judeţean Alba, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Alba și Spitalului Județean de Urgenta Alba Iulia, prin care solicita modificarea
sumelor aprobate din excedentul bugetului local pe anul 2018, intre obiective de
investitii și completarea utilizării excedentului ca sursă de finanţare a cheltuielilor
secţiunii de dezvoltare,
excedentul bugetului local, pe anul 2018, in suma de 114,797.53 mii lei, este destinat finantarii
urmatoarelor obiective:
mii lei
Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul
1
11,950.00
Județean Alba cu extindere
Valorificarea vestigiilor arheologice descoperite la obiectivul de
2 investiții Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu
30.00
Consiliul Județean Alba cu extindere
Reabilitare și refuncționalizare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii
3
3,220.00
Alba Iulia- Sala Unirii
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii
4
20.00
Alba Iulia- Muzeul Naţional al Unirii

5 Instalatie de iluminat arhitectural si video mapping Sala Unirii
6 Amenajare depozit ceramica veche
Arc GIS Receptor GNSS GS143.75G&uhf Performance cu module
7 GSM/UMTS si UHF integrate si cu accesorii pentru configurațiile
Rover/referința RTK Radio si Rover RTK GSM/GPRS
8 Tehnică de calcul și echipamente de comunicații
9 Simeza exterioara Sala Unirii
10 Infochioșc (inclusiv soft)
11 Led screen (inclusiv soft)
Software, programe informatice, aplicatii(software personal -salarizare,
12
software proiectare, sistem integrat management, licente, aplicatii,etc)
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22

23
24
25
26
27
28
29
30
31

Restaurare zid estic Bastion Sf Mihail si caponiera - DALI, studii,
expertize, avize acorduri
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii
Alba Iulia- Muzeul Naţional al Unirii -Studiu de parament si
stratigrafic
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii
Alba Iulia- Sala Unirii - bransamente utilitati , studii, avize, acorduri
Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul
Județean Alba cu extindere - bransamente utilitati, studii, avize,
acorduri etc
Actualizare PUZ Bastion Sfântul Mihail
Amenajare depozit ceramica veche - DALI, studii, expertize, avize,
acorduri
Studiu privind realizarea conceptului si instalatiei de iluminat
arhitectural si video mapping Sala Unirii
Reabilitare, refuntionalizare cladire centrala termica pentru sediu
Salvamont - Salvaspeo Alba - cu extindere
Dotări independente Direcția Publica Comunitara de Evidenta a
Persoanelor Alba
Mansardare corp C1 al imobilului situat in Alba Iulia, str. Regina
Maria, nr. 6, Proiect tehnic, detaliile de execuție, Caiete de sarcini,
Documentaţie tehnică DTAC și DTOS, pentru autorizarea executării
lucrărilor de construcții, scenariul de securitate la incendiu, avize,
acorduri
Autoutilitară 1 buc
Mansardare corp C1 al imobilului situat in Alba Iulia, str. Regina
Maria, nr. 6, Expertiza tehnica, documentație de aprobare a lucrărilor
de intervenție asupra clădirii existente, Expertiza si audit energetic
Consolidare clădire Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia DALI, studii, expertize, avize, acorduri
Platformă de evaluare a dezvoltării 6/7 – 19 ani - Centrul Județean de
Resurse si Asistenta Educaționala Alba
Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Proiect tehnic reabilitare energetica Spitalul de Pneumoftiziologie
Aiud
Extindere si dotare Unitatea de Primiri Urgenta a Spitalului Județean de
Urgenta Alba Iulia
Extindere si dotare Unitatea de Primiri Urgenta a Spitalului Județean de
Urgenta Alba Iulia(studiu de fezabilitate, Expertiza Tehnica la Cerința
A1, Studiu Geotehnic)
Reabilitare clădire Spital de Pneumoftiziologie Aiud , Expertize, avize,
acorduri

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

24.00

78.00
30.00
15.00
7.00
700.00
110.00
260.45
60.00
50.00

32
33

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

Recompartimentări si reparații secția II clădire Spital de
Pneumoftiziologie Aiud – expertize, avize, acorduri
DALI, Recompartimentări si reparații secția II clădire Spital de
Pneumoftiziologie Aiud
Extindere, modernizare si dotare in vederea relocării Ambulatoriului
integrat al Spitalului Județean de Urgenta Alba Iulia (SF mixt inclusiv
acord mediu, actualizare audit energetic, expertiza tehnica de rezistenta
la cerinta A1 si studiu geotehnic)
Dotări independente Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Dotări independente Spital de Pneumoftiziologie Aiud
RK Secția Gastroenterologie
RK Centru Multifuncțional de Sănătate Ocna Mureș
RK Farmacie
RK Instalație încălzire si alimentare cu apa rece si calda menajera in
Dispensarul TBC
RK Secțiile Cardiologie, Medicina Interna
RK Mansardare Corpuri C+D
RK Secția recuperare, medicina fizica si balneologie
RK Bloc operator
RK Secția Pediatrie, Oftalmologie
RK Secțiile Obstretică Ginecologie, Neonatologie
Proiect “Reabilitare energetica a Spitalului Judetean de Urgenta Alba
Iulia”
Reabilitare Monument istoric „Ansamblul Câmpia Libertǎții Blaj”
Amenajare și împrejmuire curte Castel Sâncrai
Lucrări de intervenţie asupra clădirii pentru reabilitarea şi extindere a
Teatrului de Păpuși “Prichindel” Alba Iulia

51 Sala Polivalenta de sport cu capacitate 1800-2000 locuri Blaj
52 Busturi pentru sărbătorirea Centenarului 3 buc
53 Busturi miniaturi – 5 buc
54 Placi omagiale- 78 buc
Mobilier urban(bănci, coșuri de gunoi, jardiniere etc), sisteme de
55
expunere, etc
56 Realizare/creare site Centenar
57 Placi comemorative Marea Unire
Licențe Microsoft Office 2016 - Biblioteca Județeană "Lucian Blaga"
58
Alba
Dotări Museikon: rafturi metalice depozitare icoane, sisteme culisante
59
depozitare carte
60 Realizare PUZ(PUD) zona Monument comemorativ Marea Unire
61 Expertiza tehnica la incendiu Castel Sâncrai
Execuția a doua elemente decorative la partea superioara a frontalului
62 de vest a Salii Unirii - concept si execuție - Muzeul Naţional al Unirii
Alba Iulia
Servicii de proiectare si documentație tehnica de specialitate pentru
63 realizarea expoziției de baza la obiectiv Sala Unirii - Muzeul Naţional
al Unirii Alba Iulia
64 Dotări independente Teatrul de Păpuși “Prichindel” Alba Iulia
65 Dotări independente Centrul de Cultura "Augustin Bena” Alba Iulia
66 Dotări independente Muzeul National al Unirii Alba Iulia

21.00
11.00

93.00
4,578.32
341.00
645.00
695.00
351.00
18.00
2,250.00
5,210.00
3,000.00
100.00
1,500.00
1,863.00
13,68
685.00
900.00
1,838.00
16,174.00
100.00
20.00
250,00
150.00
5.00
100.00
6.00
43.00
30.00
10.00
70.00

50.00
288.10
133.00
457.80

Centru de îngrijire si Asistenta pentru persoane cu Handicap Psihic si
Mental Ocna Mureș
Centru de îngrijire si Asistenta pentru persoane cu Handicap Psihic si
68
Mental Ocna Mureș - PT
67

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Proiect extindere, modernizare si autorizare PSI CIA Abrud
Extindere si modernizare CIA Abrud
Extindere se reautorizare PSI CIA Gârbova – PT
Execuție extindere CIA Gârbova
Extindere si reautorizare PSI LP 13 Gârbova – PT
Extindere LP 13 Gârbova
Instalație stingere incendiu sediu DGASPC
Documentație tehnica obținere autorizație PSI sediu DGASPC Alba
Proiect si execuție înlocuire instalație termica CTF Stremț
Autoturism 3 buc
Centrale termice
Uscător rufe centrifuga CRRN Galda
Masina taiat varza CRRN Glda de Jos
Programe informatice software
Centru de îngrijire si Asistenta pentru persoane cu Handicap Psihic si
83
Mental Ocna Mureș – DALI
84 Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si apa uzata in județul Alba
Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare si a documentațiilor de
85 atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa
si apa uzata in județul Alba
86 Amenajare bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș
87 Împrejmuire centru de vizitare de la Poarta Raiului - (proiect tehnic,
detalii de execuție , asistenta tehnica din partea proiectantului avize,
acorduri etc.)
88 Execuție împrejmuire centru de vizitare de la Poarta Raiului
89

Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Alba

Studiu și asistență tehnică pentru realizarea Planului de menținere a
calității aerului în județul Alba
Fazarea Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în
91 Judeţul Alba”
90

Modernizare drum județean DJ107A:Alba Iulia - Pârâu lui Mihai 92 Vurpăr - Câmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana Sărăcsău - lim. jud.Hunedoara
Modernizare drum județean DJ107G:DJ 107D(Ocna Mureş) - Noşlac 93
Căptălan - Copand - Stâna de Mureş - Găbud - lim. jud. Mureş
Modernizare drum județean DJ107Z:Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida 94
Gâmbaş - Aiud (DN 1)
95

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

Consolidare pod pe DJ705B peste raul Mureș, km.3+949, loc. Vintu de
Jos, jud. Alba
Modernizare drum județean DJ704K:Vinerea (DJ704)- Salistea
97
(DJ705E)
Modernizare drum județean DJ103E:DN1-Garbova de Jos-Garbovita98
Garbova de Sus
96

3,800.00
150.00
129.00
2,500.00
25.00
150.00
15.00
50.00
250.00
29.00
150.00
300.00
30.00
25.00
6.00
50.00
49.00
958.00
49.00
9,929.64
7.20
124.35
50.00
20.00
2,850.00

4,064.99
3,520.05
2,587.78
3,163.57
6,631.18
3,082.58
4,055.39

99

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

575.60

100

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

45.00

101

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

45.00

Reabilitare si consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) Teleac - Hapria - Straja - Berghin - Colibi - Secasel - Cergau Mare 102
Veza - Blaj - Sancel - Lunca Tarnavei - Sona - Jidvei - Santamarie Cetatea de Balta - limita jud. Mures– faza PT

70.00

Modernizare drum județean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai 103 Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu
Mureş (DN 14 B) – faza PT

55.00

104

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

65.00

105

Reabilitare si consolidare drum Galda de Jos (intersectie cu DJ 107H drum acces Centru Management Integrat al Deseurilor Galda de Jos)

100.00

106

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

40.94

107

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

44.03

Consolidare corp drum judetean DJ107K:Galda de Jos - Mesentea Benic - Intregalde, jud. Alba, km.17+700-km.23+700 - faza SF
Modernizare drum județean DJ704K:Vinerea (DJ704)-Salistea
109
(DJ705E) - faza SF
Consolidare Pod pe drumul judetean DJ106E peste Raul Sebeș,
110
km.52+150, Dobra, jud. Alba - faza DALI
108

111

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

Reabilitare si consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) Teleac - Hapria - Straja - Berghin - Colibi - Secasel - Cergau Mare 112
Veza - Blaj - Sancel - Lunca Tarnavei - Sona - Jidvei - Santamarie Cetatea de Balta - limita jud. Mures - faza SF
Modernizare drum județean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai 113 Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu
Mureş (DN 14 B) - faza SF
Reabilitare drum județean DJ 705: limită jud. Hunedoara - Almaşu de
114
Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74) - faza SF
115 Expertiza tehnica pod pe DJ106E: lim. jud.Sibiu-Dobra-Sugag

29.64
22.79
30.00
30.00

70.00

40.00
50.00
20.00

116

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

15.00

117

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

20.00

Expertiza tehnica reabilitare si consolidare drum județean DJ 107: Alba
Iulia (DN 1) - Teleac - Hapria - Straja - Berghin - Colibi - Secasel 118
Cergau Mare - Veza - Blaj - Sancel - Lunca Tarnavei - Sona - Jidvei Santamarie - Cetatea de Balta - limita jud. Mures

50.00

Expertiza tehnică modernizare drum județean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ
119 107 E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14 B)

20.00

120

Expertiza tehnica reabilitare drum județean DJ 705: limită jud.
Hunedoara - Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74)

121

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

130.00

Expertiza tehnica, studiu geo, studiu topo reabilitare si consolidare
122 drum Galda de Jos (intersectie cu DJ 107H - drum acces Centru
Management Integrat al Deseurilor Galda de Jos)

20.00

Proiect "Modernizare drum județean DJ 107I: Aiud(DN1) Aiudul de
Sus-Ramet-Bradesti-Geogel-Macarestu-Barlesti Catuni-Cojocani-Valea
123
Barnii-Barlesti-Mogos-_Valea Alba-Ciuciulesti-Bucium-IzbitaCojeseni-Bucium Sat-DN74(Cerbu) km.0+000 - km.76+540"
124 Proiectare site web

30.00

2,650.00
20.00

Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete prezintă
spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 196 din data de 20 iunie 2018.

Director executiv,
Marian Florin Aitai

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREȘEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba şi
a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri
proprii pe anul 2018
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă ordinară în luna iunie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al
Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018;
- raportul de specialitate nr. 12369/20 iunie 2018, al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 34/1 februarie
2018 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba,
bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. b) și alin. 3 lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
- Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE
Art. I. Se aprobă rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al
Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii pe anul 2018 și în consecință Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 34/01
februarie 2018 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului
Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018, cu modificarile si completarile
ulterioare se rectifică, după cum urmează:
1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 1. Bugetul general al Judeţului Alba, rectificat pe anul 2018, se stabileşte în sumă de
552.751,02 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.1 - parte integrantă a prezentei hotărâri”.
2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 2. (1) Se aprobă bugetul local al Judeţului Alba, rectificat pe anul 2018, în sumă de
356.632,23 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
(2) Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de funcţionare pe anul 2018, se
stabileşte în sumă de 231.583,99 mii lei.
(3) Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2018, se
stabileşte în sumă de 125.048,24 mii lei”.
3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 4. (1) Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial
din venituri proprii, rectificat pe anul 2018, în sumă de 232.524,27 mii lei, în structura prevăzută în
anexa nr.4 - parte integrantă a prezentei hotărâri.

(2) Bugetul instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri
proprii pe anul 2018 - secţiunea de funcţionare, se stabileşte în sumă de 207.163,06 mii lei.
(3) Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri
proprii pe anul 2018 - secţiunea de dezvoltare, se stabileşte în sumă de 25.361,21 mii lei.
4. Alineatul 3 al articolului 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
Art. 5. (3) Cotizaţiile Judeţului Alba pe anul 2018, se stabilesc conform anexei nr. 5„a” - parte
integrantă a prezentei hotărâri.
5. Alineatele 1 si 3 ale articolului 12 se modifică și vor avea următorul cuprins:
Art. 12. (1) Cheltuielile rectificate pentru Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba Iulia, pe
anul 2018, se stabilesc în sumă de 2.221,70 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 10 - parte
integrantă a prezentei hotărâri.
(3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative, pe anul 2018, pentru
Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba Iulia, potrivit anexei nr. 10„a” - parte integrantă a
prezentei hotărâri.
6. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:
Art. 13. Cheltuielile rectificate pentru activitatea „Sport” pe anul 2018 se stabilesc în sumă de
19.974,00 mii lei, din care:
 pentru acţiunile desfăşurate pentru activităţi educativ –sportive suma de 3.800,00 mii
lei.
 pentru realizarea obiectivului “Sala polivalenta de sport cu capacitate de 1800-2000 de
locuri” suma de 16.174,00 mii lei
7. Alineatul 1 al articolului 16 se modifică și va avea următorul cuprins:
Art. 16. (1) Sprijinul financiar pentru „Alte acţiuni în domeniul culturii, recreerii şi religiei”,
pe anul 2018, se stabilește în sumă de 3.052,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 12 - parte
integrantă a prezentei hotărâri.
8. Alineatul 1 al articolului 17 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 17. (1) Cheltuielile rectificate pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba, pe anul 2018, se stabilesc în sumă de 150.132,00 mii lei, în structura prevăzută în
anexele nr. 13„aˮ și nr. 13„bˮ - părți integrante ale prezentei hotărâri”.
9. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:
Art. 18. Cheltuielile rectificate pentru activitatea „Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe”,
pe anul 2018, se stabilesc în sumă de 11.136,64 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 14 - parte
integrantă a prezentei hotărâri.
10. Alineatul 1 si anexa 16b ale articolului 21 se modifica și vor avea următorul cuprins:
„Art. 21. (1) Cheltuielile rectificate pentru activitatea „Transporturi” pe anul 2018, se
stabilesc în sumă de 52.541,53 mii lei. Cheltuielile rectificate si creditele de angajament, sunt
prevăzute în anexa nr. 16 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
(2) Se aprobă rectificarea anexei nr. 16„b” Programul lucrărilor pe drumuri și
poduri județene finanțate din bugetul local al Județului Alba - parte integranta a prezentei hotărâri.
11. Alineatul 1 al articolului 27 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 27. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, pe anul 2018, pentru
Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în sumă de 205.210,31 mii lei, în structura prevăzută în
anexa nr. 22 - parte integrantă a prezentei hotărâri”.
12. Alineatele 1 si 3 ale articolului 31 se modifică și vor avea următorul cuprins:
„Art. 31. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2018, pentru
Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, în sumă de 3.907,00 mii lei, în structura prevăzută în
anexa nr. 26 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
(3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative al Centrului de Cultură
„Augustin Bena” Alba, rectificat pe anul 2018, potrivit anexei nr. 26„a”- parte integrantă a prezentei
hotărâri”.
13. Articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 33. Se aprobă Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare
și a creditelor de angajament, rectificat pe anul 2018, în structura prevăzută în anexa nr. 28 - parte
integrantă a prezentei hotărâri”.
Art. II. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi bugete
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a ordonatorilor terțiari de credite,
va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. III. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației
Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; Ordonatorilor terţiari de
credite în extras; Direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

Înregistrat cu nr. 197
Alba Iulia, 20 iunie 2018

AVIZAT
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
LILIANA NEGRUȚ

ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢAN
Direcţia Dezvoltare Bugete
Nr.12369/20 iunie 2018

RAPORT DE SPECIALITATE
privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba şi
a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri
proprii pe anul 2018
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, lege ce stabileşte principiile şi procedurile privind formarea,
administrarea şi utilizarea fondurilor publice locale, a Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe anul
2018 precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorului principal de credite, pe
parcursul exerciţiului bugetar se pot efectua modificări ale bugetelor componente ale bugetului
general.
Având în vedere urmatoarele:
 In data de 30 mai 2018 a fost semnat contractul de finantare pentru Proiectul “Reabilitare
energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia” depus de către Spitalul Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014- 2020, Axa prioritară 3
Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii
3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei
din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul
locuinţelor,
Operaţiunea
B
–
Clădiri
publice,
Apel
de
proiecte
POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, unde Judetul Alba este partener;
 Urmare a procesării si validarii de către autoritatea de management a cererilor de rambursare
depuse pentru proiectul „Fazarea proiectului Management integrat al deseurilor in judetul
Alba”, la partea de venituri se va suplimenta cu sumele utilizate din bugetul local pentru
derularea proiectului mai sus mentionat si recuperate de la bugetul de stat, respectiv la cod
indicator 42.02.69 cu suma de 17,70 mii lei;
 Proiectul de hotărâre nr.196/20 iunie 2018 pentru modificarea și completarea articolului 2 al
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 32/1 februarie 2018 privind constituirea şi utilizarea
excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2018, cu modificările şi completările
ulterioare;
 fundamentările compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba şi a
ordonatorilor terţiari de credite,
propunerea de rectificare, la partea de cheltuieli, este realizată pentru pentru activitatea
proprie, Activitatea Sport, Alte servicii în domeniul culturii, recreerii şi religiei, Biblioteca Judeţeană
„Lucian Blaga” Alba Iulia, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba,
Locuinte, servicii și dezvoltare publică, Activitatea Transporturi, Spitalul Județean de Urgență Alba
Iulia și Centrul de Cultură “Augustin Bena” Alba.
Conform art 48 alin 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare, în vederea implementării unui proiect de investiții ordonatorii principali
de credite ai bugetelor locale pot propune autorităților deliberative până la data de 31 octombrie
aprobarea redistribuirii fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiții. Pe baza notelor
de fundamentare nr. 12244/19.06.2018 a Serviciului pentru implementare a Programului Alba –
Romania 100, nr. 12387/20.06.2018 a Directiei Gestionarea Patrimoniului, nr. 7316/20.06.2018 a
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba și nr. 9103/20.06.2018 a
Spitalului Județean de Urgenta Alba Iulia, se propun modificări în lista obiectivelor de investiţii pe
anul 2018.

Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe
anul 2018, se rectifică în sensul suplimentarii atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli cu
suma de 1.037,05 mii lei. Rectificarea vizează suplimentarea veniturilor proprii (Spitalul Județean de
Urgenta Alba Iulia și Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba) şi a subvențiilor alocate din bugetul
local al județului pentru finanțarea cheltuielilor curente (Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba),
cuprinderea în buget, conform art. 5, alin. 2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare, a sumelor încasate din Donații și sponsorizări, precum și
modificarea corespunzatoare la partea de cheltuieli, a bugetului ordonatorilor terțiari de credite
mentionați.
De asemenea se propun modificari și în programele de activități pe anul 2018 ale Bibliotecii
Judeţene „Lucian Blaga” Alba Iulia și ale Centrului de Cultură Augustin Bena Alba.
Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete prezintă
spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 197 din 20 iunie 2018.

Director executiv,
Marian Florin Aitai

ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Expunere de motive
privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba şi
a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri
proprii pe anul 2018

Autorităţile deliberative pe parcursul exerciţiului bugetar, pot aproba modificarea bugetelor
locale si a celorlalte bugete urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de
credite.
Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, prevederile Proiectulului de hotărâre nr.196/20 iunie 2018
pentru modificarea si completarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 32/1
februarie 2018 privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2018, cu
modificările şi completările ulterioare, incasarea sumelor reprezentand subvenţii de la bugetul de stat
către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe
nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 – 2020, notele de
fundamentare ale compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba şi a
ordonatorilor terţiari de credite, propunerea de rectificare este realizată în bugetul Consiliului
Judeţean Alba, bugetul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba Iulia, bugetul Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, activitatea Sport, „Alte servicii în domeniul culturii,
recreerii şi religiei”, „Locuinte, servicii și dezvoltare publică”, „Activitatea Transporturi”, bugetul
Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia și bugetul Centrului de Cultură “Augustin Bena” Alba.
În temeiul art. 41, alin.(1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 197 din 20 iunie 2018 privind
rectificarea bugetului general al judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba şi a bugetelor
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018.
Preşedinte,
Ion Dumitrel

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREȘEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea de taxe speciale pentru unele activități de stare civilă
prestate de către Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă ordinară din luna iunie 2018.
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea de taxe speciale pentru
unele activități de stare civilă prestate de către Direcția Publică Comunitară de Evidență a
Persoanelor Alba;
- raportul de specialitate nr. 10976/5 iunie 2018 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
- adresa nr. 2551/23 martie 2018 a Direcției Publică Comunitară de Evidență a
Persoanelor Alba.
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 27 și art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulteriore;
- Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată, cu modificările și completărilor ulterioare;
- art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările
ulteriore;
- O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale
cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu
modificările şi completările ulterioare;
- O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor
persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare;
- O.G. nr. 84/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice
comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;
- Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa,
domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români aprobate prin H.G. nr.
1375/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă,
aprobată prin H.G. nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă taxele speciale pentru unele activități de stare civilă prestate de către
Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba, conform anexei nr. 1 - parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Regulamentul privind aplicarea taxelor speciale pentru unele activități
de evidență a persoanelor și stare civilă prestate de către Direcția Publică Comunitară de
Evidență a Persoanelor Alba, conform anexei nr. 2 - parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba și directorului executiv
al Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Alba, vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcției Publice
Comunitare de Evidență a Persoanelor Alba, Direcţiei juridică şi relaţii publice și Direcţiei
dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 166
Alba Iulia, 5 iunie 2018

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a Consiliului
Judeţean Alba nr. 166 din 5 iunie 2018

TAXE SPECIALE
pentru unele activități de stare civilă prestate
de către Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba

Nr
crt.
1.

2.

3.

SPECIFICAŢIE
Taxă pentru furnizarea datelor cu caracter personal, în
regim de urgență (în termen de 3 zile lucrătoare, de la
data înregistrării cererii - termenul legal este de 30 de
zile)*
Taxă pentru analiza dosarului în vederea avizării
transcrierii în registrele de stare civilă române a actelor de
stare civilă ale cetățenilor români, întocmite de
autoritățile străine, în regim de urgență (în termen de 3
zile lucrătoare de la data înregistrării cererii - termenul
legal este de 30 zile)*
Taxă pentru procesarea și analiza dosarului în vederea
înaintării spre emiterea dispoziției de aprobare/respingere
a schimbării numelui și/sau a prenumelui pe cale
administrativă, în regim de urgență (în termen de 15 zile
lucrătoare de la data înregistrării cererii - termenul legal
este de 60 zile)*

UM

Taxă
-lei-

lei/persoană

10

lei/act

300

lei/act

500

* Nu se percep taxe speciale pentru soluționarea cererilor în regim de urgență, solicitări ce
vin din partea următoarelor categorii de persoane fizice și juridice:
 instituțiile publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale și
justiției;
 instituțiile publice cu atribuții în domeniul realizării creanțelor bugetare prin modalitățile
de executare silită prevăzute de lege;
 Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate județene și a
municipiului București, Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței
Naționale și Autorității Judecătorești;
 Ministerul Sănătății, autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului București
și spitalele județene, municipale, orășenești și comunale;
 Ministerul Finanțelor Publice și structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi
fiscale;
 Ministerul Afacerilor Externe și structurile subordonate acestuia;
 Instituțiile cu atribuții în domeniul asistenței sociale și protecției copilului și al ocrotirii
sociale a persoanelor vârstinice;
 persoanele fizice care fac dovada că sunt încadrate în grad de handicap grav sau
accentuat;
 persoanele fizice care solicită schimbarea pe cale administrativă a numelui în temeiul art.
4 alin. 2 lit. c din O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a
numelor persoanelor fizice, cu modificările și completările ulterioare;
 persoanele fizice care solicită transcrierea unui certificat/extras de deces eliberat de
autoritățile străine și care dețin un pașaport mortuar eliberat de către oficiile diplomatice de
carieră al României, în situația în care înhumarea se face în România;
 alte instituții, în condițiile stabilite de lege.
AVIZAT
PREŞEDINTE,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a Consiliului
Judeţean Alba nr. 166 din 5 iunie 2018

REGULAMENT
privind aplicarea taxelor speciale pentru unele activități
de evidență a persoanelor și stare civilă
prestate de către Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba
Art. 1. Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind activitatea de
primire şi soluţionare, în regim de urgență, a cererilor de transcriere a certificatelor/extraselor
de stare civilă, a cererilor de schimbare, pe cale administrativă, a numelui persoanelor fizice
precum și a cererilor de verificare și furnizare a datelor cu caracter personal ale cetățenilor
români din Registrul Național de Evidență a Persoanelor.
Taxele, în regim de urgenţă, pentru activităţile mai sus amintite sunt stabilite ţinându-se
cont de prevederile următoarelor acte normative:
- Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulteriore;
- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată, cu modificările și completărilor ulterioare;
- art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările
ulteriore;
- O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale
cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu
modificările şi completările ulterioare;
- O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor
persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare;
- O.G. nr. 84/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice
comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;
- Normele metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa,
domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români aprobate prin H.G. nr.
1375/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Metodologiea cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă,
aprobată prin H.G. nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 2. Prin sintagma „regim de urgență” se înțeleg următoarele termene de soluționare
a cererilor înregistrate la Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba:

Verificarea și furnizarea datelor cu caracter persoanal din Registrul Național de
Evidență a Persoanelor – maxim 3 zile lucrătoare (termen de soluționare legal, în regim normal
– 30 de zile);

Transcrierea cerificatelor/extraselor de stare civilă eliberate cetățenilor români
de către autoritățile din străinătate – maxim 3 zile lucrătoare (termen de soluționare legal, în
regim normal – 30 de zile);

Schimbarea pe cale administrativă a numelui persoanelor fizice – maxim 15 zile
lucrătoare (termen de soluționare legal, în regim normal – 60 de zile).
Art. 3. Se consideră, de asemenea, a fi soluționate în regim de urgență, și cererile
înregistrate în condițiile prevăzute la art. 8 și art. 9 ale prezentului regulament.
Art. 4. Cuantumul taxelor speciale se stabilește prin hotărâre a Consiliului Județean
Alba, iar veniturile obținute se utilizează integral pentru finanțarea cheltuielilor de întreținere și
funcționare ale Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Alba.
Art. 5. Sumele provenite din taxele speciale se virează în contul Direcției Publice
Comunitare de Evidență a Persoanelor Alba deschis la Trezoreria municipiului Alba Iulia sau
se încasează, în numerar, la casieria instituției.

Art. 6. Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice și juridice care
beneficiază de serviciile pentru care au fost instituite.
Art. 7. Modul de soluționare a cererilor, în regim de urgență, are în vedere dispozițiile
cuprinse în art. 8 alin. 1 din O.G. 27/2002, cu modificările și completările ulterioare. Astfel,
cererea se consideră soluționată, în condițiile legii, „indiferent dacă soluția este favorabilă sau
nefavorabilă”.
Art. 8. În situația în care totalul solicitărilor de soluționare a cererilor în regim de
urgență, înregistrate la un moment dat și aflate în lucru, depășește capacitatea resursei umane a
Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Alba, se pot înregistra noi cereri de
soluționare în regim de urgență doar cu acordul scris al petentului în ceea ce privește termenul
acordat, care depășește cele 3 zile pentru verificarea și furnizarea de date cu caracter personal
din Registrul Național de Evidență a Persoanelor, respectiv 3 zile pentru transcrierea
certificatelor /extraselor de stare civilă eliberate de autoritățile din străinătate și 15 zile pentru
schimbarea pe cale administrativă a numelui persoanelor fizice.
Art. 9. Soluționarea în regim de urgență a cererilor care necesită efectuarea unor
verificări complexe (la Ministerul Afacerilor Externe, Direcția Generală de Pașapoarte,
solicitarea de extrase pentru uz oficial din registrele de stare civilă aflate în păstrarea
Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor/oficiilor de stare civilă din alte
județe etc.), care conduc la depășirea termenelor prevăzute la art. 2, se face în aceleași condiții,
respectiv cu acordul scris al solicitantului în ceea ce privește termenul acordat.
Art. 10. Nu se percep taxe speciale pentru soluționarea cererilor în regim de urgență,
solicitări ce vin din partea următoarelor categorii de persoane fizice și juridice:
 instituțiile publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale și
justiției;
 instituțiile publice cu atribuții în domeniul realizării creanțelor bugetare prin modalitățile
de executare silită prevăzute de lege;
 Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate județene și a
municipiului București, Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței
Naționale și Autorității Judecătorești;
 Ministerul Sănătății, autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului București
și spitalele județene, municipale, orășenești și comunale;
 Ministerul Finanțelor Publice și structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi
fiscale;
 Ministerul Afacerilor Externe și structurile subordonate acestuia;
 Instituțiile cu atribuții în domeniul asistenței sociale și protecției copilului și al ocrotirii
sociale a persoanelor vârstinice;
 persoanele fizice care fac dovada că sunt încadrate în grad de handicap grav sau
accentuat;
 persoanele fizice care solicită schimbarea pe cale administrativă a numelui în temeiul art.
4 alin. 2 lit. c din O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a
numelor persoanelor fizice, cu modificările și completările ulterioare;
 persoanele fizice care solicită transcrierea unui certificat/extras de deces eliberat de
autoritățile străine și care dețin un pașaport mortuar eliberat de către oficiile diplomatice de
carieră al României, în situația în care înhumarea se face în România;
 alte instituții, în condițiile stabilite de lege.
Art. 11. Hotărârea adoptată de Consiliul Județean Alba, în legătură cu perceperea taxelor
speciale de la persoanele juridice/persoanele fizice plătitoare, va fi publicată pe pagina de
internet a Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Alba, precum și la sediul
Consiliului Județean Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro .
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea de taxe speciale pentru unele activități de stare
civilă prestate de către Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, impozitele şi taxele locale, precum și taxele speciale, se
stabilesc și se aprobă de către consiliile locale/consiliile judeţene, în limitele şi în condiţiile legii.
Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba este instituție publică de
interes județean care a fost înființată și funcționează în subordinea Consiliului Județean Alba,
având obligația de a coordona și controla metodologic activitatea serviciilor publice comunitare
locale din județul Alba.
Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale serviciilor publice comunitare de evidență
a persoanelor, care funcționează ca instituții publice cu personalitate juridică, se asigură, așa cum
prevede legea, din venituri proprii și subvenții de la bugetele locale.
Potrivit prevederilor O.G. nr. 84/2001, veniturile proprii ale serviciilor publice
comunitare trebuie să provină din sumele încasate din activitățile de eliberare a documentelor,
prin valorificarea formularelor utilizate în procesul de eliberare a acestora și prin furnizarea
datelor referitoare la persoane, precum și din donații și sponsorizări.
În scopul funcționării în bune condiții și a îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de lege,
Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba a solicitat instituirea unor taxe
speciale privind activitatea de primire și soluționare, în regim de urgență, a cererilor de
transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă, a cererilor de schimbare, pe cale
administrativă, a numelui persoanelor fizice precum și a cererilor de verificare și furnizare a
datelor cu caracter personal ale cetățenilor români din Registrul Național de Evidență a
Persoanelor.
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. În acest sens s-a
procedat la comunicarea prin publicitate a proiectului de hotărâre privind aprobarea de taxe
speciale pentru unele activități de stare civilă prestate de către Direcția Publică Comunitară de
Evidență a Persoanelor Alba, precum şi anexele aferente astfel: anunţul înregistrat cu nr. 10988/5
iunie 2018 şi procesul verbal înregistrat cu nr. 10986/5 iunie 2018 afişate la sediul Consiliului
Judeţean Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro.
Faţă de cele expuse, iniţiez şi supun aprobării, proiectul de hotărâre privind aprobarea de
taxe speciale pentru unele activități de stare civilă prestate de către Direcția Publică Comunitară
de Evidență a Persoanelor Alba.
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Nr. 10976/05.06.2018
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea de taxe speciale pentru unele activități de stare
civilă prestate de către Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba
Potrivit prevederilor legale ale Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, art. 91
alin. 1 lit. d ”Consiliul județean îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții: d)
atribuții privind gestionarea serviciilor publice din subordine” și alin. 5 lit. a) pct. 5 ”asigură,
potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor
publice de interes județean privind evidența persoanelor”.
Direcția Publică de Evidență a Persoanelor Alba este organizată în subordinea Consiliului
Județean Alba și este instituție publică de interes județean, cu personalitate juridică, constituită în
temeiul art.6 alin. (1) și (3) din O.G. nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea
serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările
ulterioare, aprobată prin Legea nr. 372/2002, precum și în temeiul Hotărârii nr. 49/2005 a
Consiliului Județean Alba.
Activitatea de stare civilă exercitată în cadrul instituției se desfășoară în conformitate cu
prevederile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, a Metodologiei cu
privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr.
64/2011, acte normative modificate și completate ulterior, precum și în baza unor
îndrumări/recomandări/circulare emise de către Direcția pentru Evidența Persoanelor și
Administrarea Bazelor de Date București, instituție care are ca rol principal coordonarea și
controlul metodologic, în mod unitar, al serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor.
În scopul funcționării în bune condiții și a îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de lege,
Directia Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba are nevoie de un buget care să
poată acoperi cheltuielile de întreținere și funcționare precum și a cheltuielilor de personal.
Ținând seama de creșterea numărului de certificate de stare civilă eliberate de autoritățile din
străinătate, precum și de volumul de muncă, considerabil crescut în lunile iulie-septembrie,
decembrie (perioade în care cetățenii români, aflați la muncă în străinătate, revin în țară)
instituirea taxelor de urgență ar elimina suspiciunea de subiectivism în aprobarea soluționării cu
prioritate a cererilor acestora.
Având în vedere cele mentionate, prin adresa nr. 2551/2018, înregistrată la Consiliul
Județean Alba sub nr. 5952/2018, Directia Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba
solicită instituirea unor taxe speciale privind activitatea de primire și soluționare, în regim de
urgență, a cererilor de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă, a cererilor de
schimbare, pe cale administrativă, a numelui persoanelor fizice, precum și a cererilor de
verificare și furnizare a datelor cu caracter personal ale cetățenilor români din Registrul Național
de Evidență a Persoanelor. În completarea celor prezentate facem precizarea că, în conformitate
cu prevederile art. 7 din Legea 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată, Proiectul de hotărâre privind aprobarea de taxe speciale pentru unele
activități de stare civilă prestate de către Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor
Alba, precum şi anexele aferente, au fost afișate la sediul Consiliului Judeţean Alba şi pe pagina
de internet www.cjalba.ro, conform procesului verbal de afișare nr. 10986/05.06.2018.
Faţă de cele prezentate mai sus, Direcţia dezvoltare şi bugete prezintă spre analiză şi
aprobare proiectul de hotărâre privind privind aprobarea de taxe speciale pentru unele activități
de stare civilă prestate de Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba
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