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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 118/26 aprilie 2018 pentru 

aprobarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale din Județul Alba, a subvenţiilor 

de la bugetul de stat, pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice 

generale ale  localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism, pe anul 2018 

 

 

         Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 11 decembrie 

2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

118/26 aprilie 2018 pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale din Județul 

Alba, a subvenţiilor de la bugetul de stat, pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării 

planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism, pe anul 

2018; 

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

Judeţean Alba nr. 118/26 aprilie 2018 pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ 

teritoriale din Județul Alba, a subvenţiilor de la bugetul de stat, pentru finanţarea elaborării 

şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de 

urbanism, pe anul 2018; 

- raportul de specialitate nr. 24687/7 decembrie 2018 al Direcţiei dezvoltare şi bugete 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 Luând în considerare prevederile: 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 118/26 aprilie 2018 pentru aprobarea 

repartizării pe unităţi administrativ teritoriale din Județul Alba, a subvenţiilor de la bugetul de 

stat, pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale 

localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism, pe anul 2018; 

- Contractului de finanţare nr. 33345/22.03.2018/7080/11.04.2018 încheiat între 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice și Unitatea Administrativ Teritorială - 

Județul Alba, pentru Programul privind elaborarea și/sau actualizarea planurilor urbanistice 

generale ale localităţilor și a regulamentelor locale de urbanism precum și de prevederile actului 

adițional nr. 1 la contractul menționat; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, avizul favorabil al Comisiei de 

specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică, avizul favorabil al 

Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport și de avizul favorabil 

al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri; 

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; 

- art. 34 alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu  modificările 

şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 525/1996  pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, 

republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

 

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

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

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea anexei Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 118/26 

aprilie 2018 pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale din Județul Alba, a 

subvenţiilor de la bugetul de stat, pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor 

urbanistice generale ale  localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism, pe anul 2018, 

conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete și Direcției amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

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

Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei municipiului Alba Iulia, Unităților administrativ 

teritoriale nominalizate; Direcţiei juridică şi relaţii publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete și 

Direcției amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

 

 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 315 

Alba Iulia, 11 decembrie 2018 
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                        Anexă la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 315/11 decembrie 2018 

                                                                           

REPARTIZAREA 

pe unităţi administrativ teritoriale din județul Alba, a subvenţiilor de la bugetul de stat, 

pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale  

localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism, pe anul 2018 

    

lei 

Nr. 

crt. 

Denumire unitate 

administrativ teritorială 

Program 

2018  
Influente +/- 

Program 

rectificat 2018 

0 A 1 2 3=1+2 

TOTAL, din care: 557,443.00 113,435.57 670,878.57 

1 Almașu Mare 22,989.00   22,989.00 

2 Arieșeni 23,120.00   23,120.00 

3 Baia de Arieș 23,120.00   23,120.00 

4 Bistra 17,634.00   17,634.00 

5 Ciugud 17,634.00   17,634.00 

6 Ciuruleasa 17,634.00   17,634.00 

7 Cricău 4,652.00 -1,860.68 2,791.32 

8 Fărău 23,120.00 3,700.00 26,820.00 

9 Gîrbova 0.00  30,000.00 30,000.00 

10 Gîrda de Sus 23,120.00   23,120.00 

11 Horea 23,120.00   23,120.00 

12 Întregalde 23,120.00   23,120.00 

13 Livezile 23,120.00   23,120.00 

14 Lopadea Nouă 23,120.00   23,120.00 

15 Mihalț 17,634.00   17,634.00 

16 Mirăslău 0.00  27,221.25 27,221.25 

17 Mogoș 17,634.00   17,634.00 

18 Ocoliș 23,120.00   23,120.00 

19 Pianu 0.00  54,375.00 54,375.00 

20 Poiana Vadului 12,148.00   12,148.00 

21 Poșaga 23,120.00   23,120.00 

22 Rădești 17,634.00   17,634.00 

23 Rîmeț 23,120.00   23,120.00 

24 Roșia de Secaș 17,634.00   17,634.00 

25 Scărișoara 23,120.00   23,120.00 

26 Sohodol 17,634.00   17,634.00 

27 Șpring 17,634.00   17,634.00 

28 Vadu Moților 17,634.00   17,634.00 

29 Valea Lungă 17,634.00   17,634.00 

30 Vidra 23,120.00   23,120.00 

31 Zlatna 23,120.00   23,120.00 

 

                            CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la instituirea în favoarea  S.C. Parcul Industrial Cugir SA  

a dreptului de administrare asupra unor spaţii în suprafaţă totală de 220 mp,  

situate în bunul imobil din localitatea Cugir, strada Victoriei, nr. 8A, județul Alba  

- proprietate privată a Judeţului Alba 

 

 

         Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 11 decembrie 

2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre cu privire la instituirea în favoarea  S.C. Parcul Industrial Cugir 

SA a dreptului de administrare asupra unor spaţii în suprafaţă totală de 220 mp, situate în bunul 

imobil din localitatea Cugir, strada Victoriei, nr. 8A, județul Alba - proprietate privată a 

Judeţului Alba,; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la instituirea în favoarea  S.C. 

Parcul Industrial Cugir SA a dreptului de administrare asupra unor spaţii în suprafaţă totală de 

220 mp, situate în bunul imobil din localitatea Cugir, strada Victoriei, nr. 8A, județul Alba - 

proprietate privată a Judeţului Alba,; 

- raportul de specialitate nr. 24542/6 decembrie 2018 comun, al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului și Direcţiei dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba; 

- solicitarea nr. 153/5 decembrie 2018 a S.C. Parcul Industrial Cugir S.A. înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 24478/5 decembrie 2018; 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 100/30 septembrie 2002 privind constituirea 

Societăţii Comerciale „Parcul Industrial Cugir” – S.A., sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Alba; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 45/27 februarie 2014 privind aprobarea 

implementării şi asigurării sustenabilităţii Proiectului „Oportunităţi sporite pentru şomeri şi 

persoanele în căutarea unui loc de muncă, din regiunile Centru şi Nord-Vest, pentru 

participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă” selectat spre finanţare 

în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului și de avizul favorabil al Comisiei 

de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 121, art. 123 alin. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

completările ulterioare);  

- H.G. nr. 1031/19 septembrie 2002 privind aprobarea unor măsuri prealabile 

constituirii unui parc industrial prin divizarea Societăţii Comerciale „Uzina Mecanică Cugir” - 

S.A. din cadrul Companiei Naţionale „Romarm” - S.A., pe un teren din domeniul privat al 

Judeţului Alba; 

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 
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HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă încetarea punerii la dispoziţia Proiectului „Oportunităţi sporite pentru 

şomeri şi persoanele în căutarea unui loc de muncă, din regiunile Centru şi Nord-Vest, pentru 

participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă” a spaţiilor în suprafață 

totală de 220 mp, aflate la parterul şi etajul III al imobilului - clădire administrativă din 

localitatea Cugir, strada Victoriei, nr. 8A, județul Alba - proprietate privată a Judeţului Alba şi 

instituirea dreptului de administrare asupra acestor spaţii în favoarea S.C. Parcul Industrial Cugir 

S.A., spații identificate conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi 

Direcţia dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, S.C. Parcul 

Industrial Cugir S.A.,  Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului și 

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

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 316 

Alba Iulia, 11 decembrie 2018 

 

 
NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 316/11 decembrie 2018 este 

publicată și poate fi consultată pe pagina de internet www.cjalba.ro  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea  „Planului operativ de acţiune privind prevenirea şi combaterea  

înzăpezirii drumurilor  judeţene în perioada de iarnă  2018-2019” 

 

 

 

         Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 11 decembrie 

2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre pentru aprobarea „Planului operativ de acţiune privind 

prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor  judeţene în perioada de iarnă 2018-2019”; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea „Planului operativ de 

acţiune privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor  judeţene în perioada de iarnă 

2018-2019”; 

- raportul de specialitate nr. 24750/7 decembrie 2018 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, avizul favorabil al Comisiei de 

specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică și de avizul favorabil 

al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 5 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 4-6, art. 10 lit. d şi h, art. 14 şi art. 21 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia 

civilă, republicată, cu modificările ulterioare; 

 - art. 5 şi art. 33 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 7, art. 22, art. 40 alin. 1 și art. 45 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 3 alin. 1, art. 4, art. 5 din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - art. 38, art. 27, art. 13, art. 14, art. 24, art. 25 din Normativul privind prevenirea şi 

combaterea înzăpezirii drumurilor publice-Indicativ A.N.D. nr. 525-2013, aprobat prin Ordinul 

comun al ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 2170 din 18 iunie 2013 

şi al ministrului delegat pentru Infrastructură de Interes Naţional şi Investiţii Străine nr. 289 din 

17 iunie 2013, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă „Planul operativ de acţiune privind prevenirea şi combaterea 

înzăpezirii drumurilor  judeţene în perioada de iarnă 2018-2019” conform anexei - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

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

patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

judeţean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
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Art. 3. 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, Inspectoratului 

pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba, Inspectoratul de Poliție al Județului Alba - 

Serviciul rutier, Direcției juridică și releții publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi 

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

 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 317 

Alba Iulia, 11 decembrie 2018 

 
NOTA: Anexa 3 al Planului  operativ de acțiune privind prevenirea și combaterea înzepezirii 

drumurilor județene perioada de iarnă 2018-2019 este publicată și poate fi consultată pe pagina de 

internet www.cjalba.ro  

http://www.cjalba.ro/
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Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Judeţean Alba nr. 317/11 decembrie 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN OPERATIV DE ACŢIUNE  

PRIVIND PREVENIREA ŞI COMBATEREA ÎNZĂPEZIRII  

DRUMURILOR JUDEŢENE ÎN PERIOADA DE IARNĂ 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDETEAN ALBA 

S.C. DRUMURI şi PODURI LOCALE ALBA S.A.       
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PLAN OPERATIV DE ACŢIUNE 

privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor judeţene 

în perioada de iarnă 2018-2019 

 

 

Având în vedere sarcinile ce revin administratorilor pentru prevenirea şi combaterea 

înzăpezirii drumurilor publice, în vederea asigurării unei viabilităţi corespunzătoare a drumurilor 

în perioada de iarnă, se supune aprobării prezentul Plan operativ de acţiune privind 

prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor judeţene în perioada de iarnă 2018-2019.   
În acest sens, în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice „Normativ privind 

prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice”- indicativ AND 525-2013, drumurile 

judeţene din administrarea Consiliului Judeţean Alba, în lungime totală de 890,216 km se 

clasifică după nivelul de viabilitate pe timp de iarnă, nivelul de intervenţie şi clasa tehnică, 

funcţie de importanţă economică şi administrativă a drumului în: 

- Drumuri judeţene Nivel I  (NI.1) de viabilitate un număr de 19 sectoare de drum  cu o 

lungime  de 245,463 km - respectiv drumurile judeţene care asigură legatura cu gări, sau care  

condiţionează aprovizionarea centrelor economice cu materii prime şi alimente; 

- Drumuri judeţene Nivel II (N I.2) de viabilitate un număr de 36 sectoare de drum cu o 

lungime totală de 323,289 km - respectiv drumuri judeţene care asigură legatura cu centrele de 

comună; 

- Drumuri judeţene Nivel III (N.I.3) de viabilitate un număr de 20 sectoare de drum cu o 

lungime de 166,000 km - drumuri care trebuie menţinute în stare de viabilitate; 

- Drumuri judetene Nivel IV (NI.4) de viabilitate un număr de 23 sectoare cu o lungime de 

155,464 km - sectoare cu trafic redus de vehicule.  

 Din această categorie, un numar de 12 sectoare de drumuri judeţene cu o lungime de 

65,835 km vor fi închise pe perioada iernii datorită unui trafic rutier foarte redus, localităţile 

aferente având asigurate rute ocolitoare pentru care cheltuielile necesare menţinerii în stare de 

viabilitate depăşesc cheltuielile produse prin devierea circulaţiei pe trasee ocolitoare. Aceste 

trasee de drumuri judeţene sunt mentionate in Anexa 4.  

Având în vedere dispunerea în teritoriu a reţelei de drumuri judeţene, activitatea de 

deszăpezire pentru iarna 2018-2019, se propune a se realiza pe cinci zone, respectiv zona 1 –

Alba, zona 2 – Sebeş, zona 3 – Aiud,  zona 4 – Blaj şi zona 5 – Cîmpeni. 

Activitatea privind protecţia drumurilor publice pe timp de iarnă, conform „Normativ 

privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice”, indicativ AND 525-2013, 

presupune realizarea următoarelor activităţi: 

- Pregătirea drumurilor pentru sezonul de iarnă şi la ieşirea din iarnă; 

- Aprovizionarea cu materiale pentru combaterea gheţii şi poleiului; 

- Deszăpeziri manuale şi mecanice efective; 

- Informări privind starea drumurilor (inclusiv a participanţilor la trafic). 

A. Pregătirea drumurilor pentru sezonul de iarnă şi la ieşirea din iarnă 
Această activitate presupune reparaţii ale îmbrăcăminţii asfaltice, impermeabilizarea 

părţii carosabile, plombarea cu piatră spartă a drumurilor împietruite, asigurarea scurgerii apelor, 

curăţirea şanţurilor cu autogrederul, înlăturarea obstacolelor care ar putea provoca înzăpezirea 

drumurilor pentru cei 890,216 km, aflaţi în administrarea Consiliului Judeţean Alba. 

      B. Aprovizionarea cu materiale pentru combaterea lunecuşului 
Constă în asigurarea etapizată în trimestrul IV a anului 2018 a cantităţilor necesare de 

produse chimice (clorura de sodiu) şi  materiale granulare (nisip) în vederea combaterii gheţii şi  

poleiului; cantitatea totală de material antiderapant pentru iarna 2018-2019, este de 17.200,00 to, 

din care  15.587,50 to nisip şi 1.612,50 to sare (clorura de sodiu). 

 Conform „Normativul privind  prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice” – 

indicativ AND 525 – 2013 până la data de 1 noiembrie 2018 trebuie asigurate 35% din 

cantitatea necesară de material antiderapant - 6.020,00 to, până la 1 decembrie 2018 trebuie 

asigurate 50% din cantitatea necesară de material antiderapant - 8.600,00 to, iar până la 31 

decembrie 2018 trebuie asigurate 75% din cantitatea necesară de material antiderapant - 

12.900,00 to, iar completarea  până  la 100% in funcţie de condiţiile meteo şi stocuri. De 
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asemenea se vor asigura cantităţile de carburanţi (benzină, motorină) pentru minimum 14 zile de 

acţionare la utilaje proprii – 16,54 to motorină. Cantitatea necesară s-a stabilit în funcţie de 

numărul autovehiculelor şi autoutilajelor, iar stocurile se vor menţine la acest nivel prin 

completarea pe toată perioada iernii. 

C.  Deszăpeziri manuale şi mecanice 
Prevenirea înzăpezirii drumurilor se realizează prin patrulare cu utilaje, acţiune care se 

desfăşoară în timpul ninsorilor liniştite, viscole slabe (tăria vântului sub 30 km/h). Utilajele 

folosite pe drumurile judeţene sunt de regulă utilaje echipate cu lamă (autogredere), greder 

semipurtat) sau autovehicule-autobasculante la care s-a montat lamă metalică, dotată cu cuţit cu 

protecţie din cauciuc.  

Conform reglementărilor tehnice, indicativ AND nr. 525-2013, în conformitate cu 

nivelul de intervenţie şi ponderea sectoarelor înzăpezibile, utilajele de patrulare se folosesc 

grupate pe formaţii de lucru, dar şi individual funcţie de caracteristicile drumului şi utilajului. 

Pentru zonele de munte este obligatoriu utilizarea de autovehicule cu doua osii motoare. 

Având în vedere că, în paralel sau după terminarea acţiunii de înlăturare a zăpezii căzute 

pe carosabil se trece la răspândirea materialului antiderapant pentru prevenirea formării gheţii şi 

poleiului, la autovehiculele echipate cu lamă se adaugă şi răspânditoarele de antiderapant. 

Deszăpezirea manuală constă în degajarea manuală a zăpezii de pe trotuarele podurilor, 

camerelor de cădere la podeţe, în punctele greu accesibile, rampe, curbe, etc. 

D. Informări privind starea drumurilor (inclusiv a participanţilor la trafic).  

  Informarea privind starea drumurilor constă în transmiterea informaţiilor ce privesc 

producerea fenomenelor meteorologice care se pot produce într-un interval de timp de 24 de ore, 

respectiv: depuneri solide (chiciura), polei, zăpadă, intensificări de vânt, viscol, transport de 

zăpadă cu forme de troiene, către bazele de deszăpezire în timp operativ în vederea pregătirii şi 

acţiunii pentru combaterea înzăpezirii drumurilor sau a poleiului. 

  În scopul conducerii şi coordonării acţiunilor de prevenire şi combatere a lunecuşului şi 

înzăpezirii pe drumurile judeţene în perioada de iarnă 2018-2019, se constituie Comandamentul 

de iarnă la nivelul Consiliului Judeţean Alba. Activitatea de informare operativă se face de la 

nivelul bazelor de deszăpezire la centrele zonale şi de aici la beneficiarul activităţii de 

deszăpezire, respectiv Consiliul Judeţean Alba - Direcţia gestionarea patrimoniului. 

Valoarea maximă a serviciilor de deszăpezire, combaterea poleiului şi aprovizionare cu 

material antiderapant pentru iarna 2018-2019, este de 5.711.930,60 lei (la care se adaugă 

TVA). 

Fac parte integrantă din „Planul operativ de actiune privind prevenirea si combaterea 

înzăpezirii drumurilor judeţene în perioada de iarnă 2018-2019” următoarele anexe: 

 Anexa nr. 1 - încadrarea pe zone de deszăpezire a drumurilor judeţene aflate în 

administrarea Consiliului Judeţean Alba, pentru iarna 2018-2019; 

 Anexa nr. 2 - încadrarea pe nivele de viabilitate a drumurilor judeţene aflate în 

administrarea Consiliului Judeţean Alba, pentru iarna 2018-2019; 

 Anexa nr. 3 (Lot 1 și Lot 2) - Plan  operativ de acţiune pe timpul iernii  2018 – 2019: 

o Anexa nr. 3.1 (Lot 1 și Lot 2) – Tabel cu zonele de secţiune a bazelor de 

deszăpezire pe drumurile judeţene; 

o Anexa nr. 3.2 (Lot 1 și Lot 2) – Centralizatorul materialelor chimice şi 

antiderapante, al carburanţilor, pe baze de deszăpezire şi sectii, prevăzute în 

planul de acţiuni pe timpul iernii 2018 – 2019; 

o Anexa nr. 3.3 (Lot 1 și Lot 2) – Centralizatorul autoutilajelor şi mijloacelor de 

transport prevăzute în planul operativ de acţiune pe perioada  iernii 2018 – 

2019; 

o Anexa nr. 3.4 (Lot 1 și Lot 2) – Centralizatorul bazelor de deszăpezire şi a 

punctelor de sprijin; 

o Anexa nr. 3.5 (Lot 1 și Lot 2) –  Lista mijloacelor de comunicare ce vor 

funcţiona pe perioada iernii 2018 – 2019; 

o Anexa nr. 3.6 (Lot 1 și Lot 2) – Lista indicatoarelor rutiere fixe și mobile 

specifice semnalizării rutiere pe timp de iarnă; 
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o Anexa nr. 3.8 (Lot 1 și Lot 2) – Centralizator cu personalul muncitor necesar 

pentru însoţirea autovehiculelor angrenate în activitatea de deszăpezire şi în 

alte activităţi specifice sezonului de iarnă pe baze şi puncte de sprijin. 

 Anexa nr. 4 – Sectoarele  de drumuri judeţene declarate închise în  perioada de iarnă 

2018-2019; 

 Anexa nr. 5 – Lista sectoarelor de drum pe care se acţionează numai cu materiale 

antiderapante (nisip fără sare); 

 Anexa nr. 6 – Intervalele de timp maxime de intervenţie necesare, corespunzator 

fiecarui nivel de viabilitate. 

 

 

  Director executiv                 Şef serviciu 

     Ioan BODEA     Floare PERŢA 
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Anexa nr. 1 la Planul operativ de acţiune privind Prevenirea  şi combaterea  

înzăpezirii drumurilor judeţene în perioada de iarnă 2018-2019 

      TABEL 

privind  încadrarea pe zone deszăpezire a drumurilor judeţene aflate în  

administrarea Consiliului Judeţean Alba, pentru iarna 2018-2019  

 

Zona nr. 1- Alba 

   
Nr. 

crt. 

Denumirea 

drumului 

Traseul drumului (se menţionează 

cele mai importante localităţi de pe 

traseul drumului) 

Poziţie 

kilometrică 

origine 

Pozitie 

kilometrică 

destinaţie 

Lungime 

reală  

-km- 

1 DJ 106I 
 DN1 - Cunţa - Draşov - Şpring - 

Vingard - Ghirbom - DJ 107(Berghin) 
13+526 21+526 8,000 

2 DJ 107 

Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - 

Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - 

Cergău Mare - Veza - Blaj - Sîncel - 

Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - 

Sântămărie - Cetatea de Baltă – limită 

judeţul Mureş 

2+112 27+000 24,888 

3 DJ 107A 

Alba Iulia - Părău lui Mihai - Vurpăr - 

Cîmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu 

- Blandiana - Sărăcsău – limită judeţul 

Hunedoara 

4+018 29+925 25,907 

4 DJ 107B 

DN1 - Sîntimbru - Galtiu - Coşlariu - 

Mihalţ - Colibi - Roşia de Secaş - limită 

judeţul Sibiu 

0+000 8+000 8,000 

5 DJ 107C 

DJ 107(Teleac) - Drîmbar - Şeuşa - 

Ciugud - Limba - Oarda - Vinţu de Jos - 

DN 7 

0+000 23+593 20,893 

6 DJ 107H 
Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău - 

Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu(DN 74) 
0+000 18+210 18,210 

7 DJ 107K 

Galda de Jos(DJ 107H) - Mesentea - 

Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei 

- Modoleşti - Intregalde - Ivăniş - 

Ghioncani - DJ 107I(Bîrleşti) 

0+000 32+000 32,000 

8 DJ 107L 
Sîntimbru(DJ 107B) - Totoi - Teleac 

(DJ 107) 
0+000 5+150 5,150 

9 DJ 107R 
Stremţ (DJ 750C) - Cetea - Benic(DJ 

107K) 
0+000 7+500 7,500 

10 DJ 107U 

DJ 107A - Băcăinţi - Ceru Băcăinţi - 

Dumbrăviţa - Cucuta - Bolovăneşti - 

Valea Mare – Bulbuc (DC 60) 

0+000 7+000 7,000 

11 DJ 705 
Limită judeţul Hunedoara - Almaşu de 

Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74) 
30+500 48+128 17,628 

12 DJ 705B 

DN 7(Tărtăria) - Sibişeni(DJ 704A) - 

Vinţu de Jos (DN 7) - Vurpăr (DJ 

107A) 10+000 12+148 

2,148 

13 DJ 705D 

Limită judeţul Hunedoara (km. 7+700) - 

Cheile Cibului - Cib - Glod - Nădăştia - 

Almaşu Mare – limită judeţul 

Hunedoara (km. 33+100) 

7+700 33+100 25,400 

14 DJ705H 
Cheile Cibului(DJ705D) - Glod -

Nădaştie (DJ705D), 
0+000 4+665 4,665 

15 DJ 750C 

Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu Caselor 

- Valea Largă - Vale în Jos - Ponor -

Rîmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu de 27+500 53+760 26,260 
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Sus - Stremţ – Teiuş (DN 1) 

  TOTAL-km     233,649 

 

Zona nr. 2 - Sebeş 

1 DJ 106E Limită judeţul Sibiu - Dobra - Şugag 47+865 52+165 4,300 

2 DJ 106F 
DN1 (Camping Cut) - Cîlnic - Reciu - 

Gîrbova – limită judeţul Sibiu 
0+000 16+675 16,675 

3 DJ 106I 
 DN1 - Cunţa - Draşov - Şpring - 

Vingard - Ghirbom - DJ 107 (Berghin) 
0+000 13+526 13,526 

4 DJ 106K 
Sebeş (DN 1) - Daia Română - Ohaba - 

Secăşel - DJ 107 
1+210 29+929 28,719 

5 DJ 106L Şpring - Ungurei - Roşia de Secaş 0+000 16+300 16,300 

6 DJ 106M Cîlnic - Cut 0+000 3+300 3,300 

7 DJ 107 

Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - 

Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - 

Cergău Mare - Veza - Blaj - Sîncel - 

Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - 

Sântămărie - Cetatea de Baltă – limită 

judeţul Mureş 

27+000 31+000 4,000 

8 DJ 107B 

DN1 - Sîntimbru - Galtiu - Coşlariu - 

Mihalţ - Colibi - Roşia de Secaş - limită 

judeţul Sibiu 

8+000 22+000 14,000 

9 DJ 141D 
DJ 106I (Draşov) - Boz - Doştat – limită 

judeţul Sibiu 
0+000 12+400 12,400 

10 DJ 670C Săsciori (DN 67C) - Dumbrava - Cîlnic 0+000 6+700 6,700 

11 DJ 704 Şibot - Cugir 0+000 1+250 1,250 

12 DJ 704A 

DN 7 (Sebeş) - Pianu de Jos - Pianu de 

Sus - Strungari - Răchita - DN 67C 

(Sebeşel) 

0+000 24+393 24,393 

13 DJ 704K Vinerea (DJ 704) - Săliştea(DJ 705E) 0+000 5+000 5,000 

14 DJ 705B 
DN 7 (Tărtăria) - Sibişeni(DJ 704A) - 

Vinţu de Jos (DN 7) - Vurpăr (DJ 107A) 
0+000 10+000 10,000 

15 DJ 705E DN 7 - Tărtăria - Săliştea - Săliştea Deal 0+000 7+920 7,920 

  TOTAL-km     168,483 

 

Zona nr. 3- Aiud 

   

1 
DJ 103G 

Inoc (DN1) - Ciugudu de Jos - Ciugudu 

de Sus – limită judeţul Cluj 
0+000 13+200 13,200 

2 
DJ103E 

DN1- Gîrbova de Jos – Gîrboviţa - 

Gîrbova de Sus 
0+000 9+390 9,390 

3 

DJ 107D 

Unirea II (DN 1) - Ocna Mureş - Vama 

Seacă - Fărău - Şilea – limită judeţul 

Mureş 

0+000 31+320 26,210 

4 

DJ 107E 

Aiud(DN 1) - Ciumbrud - Băgău - 

Lopadea Nouă - Hopîrta - Vama Seacă 

(DJ 107D) 

2+550 22+375 19,825 

5 
DJ 107F 

Unirea (DJ 107D) - Războieni Cetate - 

Lunca Mureşului – limită judeţul Cluj 
0+000 9+860 9,860 

6 

DJ 107G 

DJ 107D (Ocna Mureş) - Noşlac - 

Căptălan - Copand - Stîna de Mureş - 

Găbud – limită judeţul Mureş 

0+000 19+437 19,437 

7 

DJ 107I 

Aiud (DN 1) - Aiudul de Sus - Rîmeţ - 

Brădeşti - Geogel - Măcăreşti - Bîrleşti 

Cătun - Cojocani - Valea Barnii - 

Bîrleşti - Mogoş - Valea Albă - 

3+000 42+000 39,000 
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Ciuculeşti - Bucium - Izbita - Coleşeni - 

Bucium Sat - DN 74(Cerbu) 

8 

DJ 107M 

Limită judeţul Cluj - Rimetea - Colţeşti 

- Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul 

de Sus (DJ 107I) 

42+000 67+000 25,000 

10 DJ 107N DN 1 - Mirăslău - Cicău 0+000 2+600 2,600 

11 
DJ 107P 

Hopîrta (DJ 107E) - Turdaş(DC 6) - DJ 

107D (Vama Seacă) 
0+000 9+840 9,840 

12 
DJ 107Z 

Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida - Gîmbaş 

- Aiud (DN 1) 
0+000 8+500 8,500 

13 DJ 107V DJ 107 - Alecuş - DJ 107D 9+000 15+000 6,000 

14 

DJ 142L 

Ciumbrud (DJ 107E) - Sîncrai - Rădeşti 

- Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - 

Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14B) 

0+000 21+350 21,350 

  TOTAL -km     210,212 

 

Zona nr. 4- Blaj 

   

1 DJ 107 

Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - 

Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - 

Cergău Mare - Veza - Blaj - Sîncel - 

Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - 

Sântămărie - Cetatea de Baltă - limită 

judeţul Mureş 

31+000 78+000 44,000 

2 DJ 107V DJ 107 - Alecuş - DJ 107D 0+000 9+000 9,000 

3 DJ 141C 
DN 14B (Lunca) - Cenade - Capu 

Dealului – limită judeţul Sibiu 
0+000 13+000 13,000 

4 DJ141E Cenade – limită judeţul Sibiu (Broşteni) 0+000 6+070 6,070 

5 DJ 142B Limită judeţul Sibiu - Cetatea de Baltă 11+612 14+962 3,350 

6 DJ 142K 

Cetatea de Baltă (DJ 142B) - Tătîrlaua - 

Crăciunelu de Sus - Făget - Tăuni - 

Valea Lungă (DN 14B) 

0+000 30+750 30,750 

7 DJ142M 
DJ107(Haltă Bălcaciu ) - Bălcaciu - 

Valea Lungă (DJ142K) 
0+000 12+200 12,200 

8 DJ142N 
DJ107- Căpîlna de Jos - Sânmiclăuş 

(DJ107V 
0+000 5+150 5,150 

9 DJ142P 
Craciunelu de Jos (DN14B) - Bucerdea 

Grânoasă 
0+000 3+800 3,800 

  TOTAL -km   127,320 

 

Zona nr. 5 - Cîmpeni 

  

1 DJ 107I 

Aiud (DN 1) - Aiudul de Sus - Rîmeţ - 

Brădeşti - Geogel - Măcăreşti - Bîrleşti 

Cătun - Cojocani - Valea Barnii - 

Bîrleşti - Mogoş - Valea Albă - 

Ciuculeşti - Bucium - Izbita - Coleşeni - 

Bucium Sat - DN 74 (Cerbu) 

42+000 78+420 36,420 

2 DJ 107K 

Galda de Jos (DJ 107H) - Mesentea - 

Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - 

Modoleşti - Intregalde - Ivăniş - 

Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti) 

32+000 37+500 5,500 

3 DJ 742 
Gura Roşiei (DN 74A) - Iacobeşti - 

Ignăţeşti - Balmoşeşti - Roşia Montană 
0+000 19+415 19,415 

4 DJ 750 
Gîrda de Sus (DN 75) - Ordâncuşa - 

Gheţar 
0+000 25+000 25,000 

5 DJ 750A Gura Sohodol (DN 75) - Sohodol 0+000 3+500 3,500 

6 DJ 750B Vadul Moţilor (DN 75) - Burzeşti - 0+000 10+500 10,500 
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Poiana Vadului 

7 DJ 750C 

Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu Caselor 

- Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - 

Rîmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu de 

Sus - Stremţ – Teiuş (DN 1) 

0+000 15+000 15,000 

8 DJ 750E DN 75 - Sat Vacanţă - Vîrtop 0+000 2+000 2,000 

9 DJ 750F DN 75 - Poşaga de Jos 0+000 3+000 3,000 

10 DJ 750G DN 75 – Ocoliş – Runc - Lunca Largă 0+000 5+000 5,000 

11 DJ 762 

Limită judeţul Hunedoara - Dealul 

Crişului - Valea Maciului - Mîrteşti - 

Vidra - Lunca de Jos - Vîrtăneşti - 

Burzoneşti - Mihoieşti (DN 75) 

40+600 63+900 23,300 

12 DJ 762B DJ 762 - Avram Iancu 0+000 1+917 1,917 

  TOTAL - km     150,552 

 
TOTAL zona 1+zona2+zona3+zona4+zona5 890,216 

     

 

 

  Director executiv                  Şef serviciu 

     Ioan BODEA     Floare PERŢA 
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Anexa nr. 2 la Planul operativ de acţiune privind  

Prevenirea  şi combaterea înzăpezirii drumurilor   

judeţene în perioada de iarnă 2018-2019 

       
   

TABEL 

privind încadrarea pe nivele de viabilitate    

 a drumurilor judeţene aflate în administrarea Consiliului Judeţean Alba,   

pentru iarna 2018-2019 

          

Nr. 

crt 

Categoria 

funcţională 

şi numărul 

drumului 

Sectorul 

de la 

km  la 

km 

Între 

localităţile 
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e 
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ip
u

l 
d

e 
d

o
ta

re
 

cu
 u

ti
la

je
 

Motivul 

încadrării 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          NIVEL I DE VIABILITATE 

          

1 DJ 106 F 
0+000-

16+675 

DN1 - 

Gîrbova 
16,675 30 C5 I3 NI1 

Asigură legătura 

municipiului 

Sebeş cu Gîrbova 

2 DJ 106 I 
0+000-

21+526 

Cunţa - 

Berghin 
21,526 50 C5 I3 NI1 

Asigură legătura 

cu gara Cunţa, 

DN1 

3 DJ 106 K 
1+210-

12+000 

Sebeş - 

Daia 

Română 

10,790 65 C5 I3 NI1 

Asigura legatura 

comunei Daia 

Română cu 

municipiul Sebeş 

4 DJ 106 M 
0+000-

3+300 
DN1 - Cut 3,300 50 C5 I3 NI1 

Asigură legatura 

comunei Cut cu 

municipiul Sebeş  

5 DJ 107 
2+112-

20+000  

Alba - 

Berghin 
17,888 50 C5 I3 NI1 

Asigură legătura 

între municipiul 

Alba Iulia şi 

comuna Berghin  

6 DJ 107 

 

50+760-

78+000 

 Blaj - 

limita 

judeţul 

Mureş 

27,240 50 C5 I3 NI1 

Asigură legătura 

între municipiul 

Blaj şi oraşul 

Tîrnăveni (judeţul 

Mureş) 

7 DJ 107 B 
0+000-

8+000 

Sîntimbru - 

Coşlar 
8,000 50 C5 I3 NI1 

Asigură legătura 

între DN1 şi 

DN14B 

8 DJ 107 C 
0+000-

10+253   

Alba Iulia - 

Oarda de 

Jos 

10,253 50 C5 I3 NI1 

Asigură legătura 

între municipiul 

Alba Iulia şi 

comuna Ciugud 

9 DJ 107 C 

  

12+953- 

23+593 

Alba Iulia - 

Vinţu de 

Jos 

10,640 50 C5 I3 NI1 

Asigura legatura 

între municipiul 

Alba Iulia, 

municipiul Deva 

(judeţul 

Hunedoara) şi 
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oraşul Cugir 

10 DJ 107 D 
0+000- 

3+340 

Unirea - 

Ocna Mureş 
3,340 50 C5 I3 NI1 

Asigură 

Societatea  

„UPSOM” SA cu 

materie prima 

11 DJ 107 E 
2+550-

22+375 

Aiud - 

Vama 

Seacă 

19,825 30 C5 I3 NI1 

Asigură legătura 

municipiului Aiud 

cu centrul de 

comună  

12 DJ 107 F 
0+000-

9+860 

Unirea II – 

Lunca 

Mureş 

9,860 40 C5 I3 NI1 

Asigură 

transportul 

muncitorilor la 

Ocna Mureş 

13 DJ 107 H 
2+374-

18+210 

DN1 - Ighiu 

- Şard 
15,836 35 C5 I2 NI1 

Asigura legătura 

cu judeţul 

14 DJ 107 I 
63+980-

78+420 

Mogoş - 

DN74 
14,440 90 C5 I2 NI1 

Asigura legătura 

comunelor Mogoş 

şi Bucium cu 

DN74 

15 DJ 107 K 
0+000-

9+000 

Galda de 

Jos - Galda 

de Sus 

9,000 85 C5 I2 NI1 

Asigură  legătura 

comunelor Galda 

de Jos şi 

Intregalde cu 

judeţul 

16 DJ 107 M 
42+000-

67+000 
Buru - Aiud 25,000 60 C5 I2 NI1 

Asigura legatura 

intre Aiud si 

DN75 

17 DJ 107 N 
0+000-

2+600 

DN1 - 

Mirăslău 
2,600 60 C5 I2 NI1 

Asigura  legătura 

comunei Mirăslău 

cu DN1 şi 

reşedinţa de judeţ  

18 DJ 704 
0+000-

1+250 

Şibot - 

Cugir 
1,250 50 C5 I3 NI1 

Asigură legatura 

cu centrul 

industrial  Cugir 

19 DJ 750 C 
35+760-

53+760 

Valea 

Mănăstirii - 

Teiuş 

18,000 50 C5 I3 NI1 

Asigură  legătura 

din DN1 cu zona 

turistică Rîmeţ-

Valea Mănăstirii   

TOTAL NIVEL I   245,463           

          NIVEL II DE VIABILITATE 

          
1 DJ 103 G 

0+000-

5+000 

Inoc - limită 

judeţul Cluj 
5,000 70 C5 I3 NI2 

Asigură  

transportul local 

2 DJ 106 E 
47+865-

52+165 

Limită 

judeţul 

Sibiu - DN 

67C 

4,300 75 C5  I3 NI3 
Asigură legatura 

cu judeţul Sibiu 

3 DJ 106 K 
20+000-

29+929 

Ohaba - 

DJ107 
9,929 60 C5 I3 NI2 

Asigură 

transportul 

muncitorilor 

4 DJ 106 L 
0+000-

16+300 

Şpring - 

Roşia de 

Secaş 

16,300 50 C5 I3 NI2 

Asigură 

transportul 

muncitorilor 
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5 DJ 107 
31+000-

47+760 

Roşia de 

Secaş - Blaj 
16,760 60 C5 I3 NI2 

Asigură 

transportul 

muncitorilor la 

municipiul Blaj 

6 DJ 107 A 
4+018-

29+925 

Vinţu de 

Jos - limită 

judeţul 

Hunedoara 

25,907 50 C5 I3 NI2 

Asigură legătura 

cu gara Vinţu de 

Jos 

7 DJ 107 D 
8+450-

31+320 

Ocna Mureş 

- Şilea 
22,870 40 C5 I3 NI2 

Asigură 

transportul 

muncitorilor la 

oraşul Ocna 

Mureş 

8 DJ 107 G 
0+000-

19+437 

Ocna Mureş 

- Găbud - 

limită 

judeţul 

Mureş 

19,437 45 C5 I3 NI2 

Asigura 

transportul 

muncitorilor la 

oraşul Ocna 

Mureş 

9 DJ 107 I 
3+000-

22+400 

Aiud - 

Rîmet 
19,400 85 C5 I2 NI2 

Asigură 

transportul 

muncitorilor la 

Aiud 

10 DJ 107 K 
9+000-

20+000 

Galda de 

Sus - 

Intregalde 

11,000 85 C5 I2 NI2 

Asigură 

transportul 

forestier şi 

legătura cu 

judeţul 

11 DJ 107 L 
0+650-

5+150 

Sîntimbru - 

Totoi - 

Teleac 

4,500 60 C5 I2 NI2 
Asigură legatura 

cu judeţul 

12 DJ 107 P 
4+340-

9+840 

DJ 107 D - 

Turdaş 
5,500 65 C5 I2 NI2 

Asigură  

transportul local 

13 DJ 107 R 
4+000-

7+500 

Cetea - 

Benic 
3,500 45 C5 I3 NI2 

Asigură legatura 

cu judeţul 

14 DJ 107 V 
0+000-

15+000 

Sânmiclăuş 

- DJ 107 D 
15,000 60 C5 I3 NI2 

Asigură 

transportul local 

15 DJ 107 Z 
0+000-

1+000 

Ciumbrud - 

Păgida 
1,000 60 C5 I2 NI2 

Asigură 

transportul local 

16 DJ 107 Z 
5+700-

8+500 

Gîmbaş - 

Aiud 
2,800 60 C5 I2 NI2 

Asigură 

transportul local 

17 DJ 141 C 
0+000-

5+000 

Lunca - 

Cenade 
5,000 45 C5 I3 NI2 

Asigură  legatura 

din DN14B cu 

localitatea Cenade  

18 DJ 141 E 
0+000-

1+000 

Cenade - 

limită 

judeţul  

Sibiu 

1,000 45 C5 I2 NI2 
Asigură  

transportul local 

19 DJ 142 L 
0+000-

6+300 

Ciumbrud -

Rădeşti 
6,300 50 C5 I3 NI2 

Asigură  

transportul local 

20 DJ 142 M 
0+000-

5+600 

Halta 

Bălcaciu - 

Bălcaciu 

5,600 50 C5 I2 NI2 
Asigură  

transportul local 

21 DJ 142 N 
0+000-

1+800 

DJ 107 - 

Căpîlna de 

Jos 

1,800 50 C5 I2 NI2 
Asigură  

transportul local 
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22 DJ 142 N 
4+500-

5+150 

Sînmiclăuş 

- DJ 107 V 
0,650 50 C5 I2 NI2 

Asigură  

transportul local 

23 DJ 142 P 
0+000-

3+800 

Crăciunelu 

de Jos - 

Bucerdea 

Grânoasă 

3,800 50 C5 I2 NI2 

Asigură 

transportul 

muncitorilor la 

Blaj 

24 DJ 704 A 
5+050-

16+850  

Sibişeni - 

Pianu de 

Sus 

11,800 65 C5 I2 NI2 

Asigura  legătura 

cu judeţul şi 

centrul de comună 

25 DJ 704 A 
19+350-

24+393 

Răchita - 

Sebeşel 
5,043 65 C5 I2 NI2 

Asigură 

transportul 

forestier şi 

legătura cu 

judeţul 

26 DJ 705 
30+500-

48+128 

Almaşul 

Mic - 

Zlatna 

17,628 80 C5 I2 NI2 

Asigură 

transportul 

muncitorilor la 

exploatarea 

minieră 

27 DJ 705 B 
0+000-

12+148 

Tărtăria - 

Sibişeni - 

Vinţu de 

Jos - Vurpăr 

12,148 50 C5 I3 NI2 
Asigură  

transportul local 

28 DJ 705 E 
0+000-

7+920 

DN 7 - 

Săliştea - 

Săliştea 

Deal 

7,920 50 C5 I3 NI2 

Asigură  legătura 

comunei Săliştea 

cu DN7  

29 DJ 705 H 
2+400-

4+665 

Nădăştie - 

Glod 
2,265 50 C5 I3 NI2 

Asigură  

transportul local 

30 DJ 742 
0+000-

19+415 

DN 74 A - 

Gura 

Cornei 

19,415 70 C5 I2 NI2 

Asigură 

transportul 

muncitorilor la 

exploatarea 

minieră 

31 DJ 750 A 
0+000-

3+500 

Gura 

Sohodol - 

Sohodol 

3,500 75 C5 I3 NI2 

Asigură  legatura 

din DN75 cu 

Sohodol  

32 DJ 750 B 
0+000-

8+000 

Vadu 

Moţilor - 

PoianaVadu

lui 

8,000 70 C5 I3 NI2 

Asigură legătura 

din DN75 cu 

Poiana Vadului   

33 DJ 750 F 
0+000-

3+000 

DN 75 - 

Poşaga de 

Jos 

3,000 80 C5 I3 NI2 

Asigură  legătura  

din DN75  cu 

Poşaga de Jos 

34 DJ 750 G 
0+000-

5+000 

DN 75 - 

Ocoliş 
5,000 80 C5 I3 NI2 

Asigură  legătura  

din DN75  cu 

Ocoliş  

35 DJ 762 

45+600 

- 

63+900 

Vidrişoara - 

Vidra - 

DN75 

18,300 85 C5 I2 NI2 

Asigură 

transportul 

forestier şi de 

muncitori 

36 DJ 762 B 
0+000- 

1+917 

DJ 762 - 

Avram 

Iancu 

1,917 50 C5 I2 NI2 

Asigură legatura 

cu centrul de 

comună Avram 

Iancu 

TOTAL NIVEL II                                    323,289           
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     NIVEL III DE VIABILITATE 

          

1 DJ 103 E 
0+000-

9+390 

DN 1 - 

Gîrbova de 

Jos - 

Gîrboviţa - 

Gîrbova de 

Sus 

9,390 70 C5 I3 NI3 
Asigură  

transportul local 

2 DJ 103 G 
5+000-

13+200 

Inoc - limită 

judeţul Cluj 
8,200 70 C5 I3 NI3 

Asigură  

transportul local 

3 DJ 107 
20+000-

31+000 

Berghin - 

Roşia de 

Secaş 

11,000 60 C5 I3 NI3 
Asigură 

transportul local 

4 DJ 107 B 
8+000-

22+000 

Mihalţ – 

limită 

judeţul 

Sibiu 

14,000 60 C5 I3 NI3 
Asigură 

transportul local 

5 DJ 107 I 
22+400-

42+000 

Rîmeţ - 

Mogoş 
19,600 90 C5 I3 NI3 

Asigură 

transportul local 

6 DJ 107 I 
57+420-

63+980 

Rîmeţ - 

Mogoş 
6,560 90 C5 I3 NI3 

Asigură 

transportul local 

7 DJ 107 K 
20+000-

32+000 

Intregalde - 

Ivăniş 
12,000 90 C5 I3 NI3 

Asigură 

transportul local 

8 DJ 107 K 
35+500-

37+500 

Ghioncani-

Bîrleşti 
2,000 90 C5 I3 NI3 

Asigură 

transportul local 

9 DJ 107 U 
0+000-

7+000 

Băcăinţi - 

Bulbuc 
7,000 60 C5 I3 NI3 

Asigură  

transportul local 

10 DJ 141 C 
5+000-

13+000 

Cenade - 

limită 

judeţul 

Sibiu 

8,000 45 C5 I3 NI3 
Asigură  

transportul local 

11 DJ 141 D 
0+000-

12+400 

Draşov - 

limită 

judeţul 

Sibiu 

12,400 50 C5 I3 NI3 
Asigură  

transportul local 

12 DJ 142 K 
0+000-

6+000 

Cetatea de 

Baltă - 

Tătîrlaua 

6,000 50 C5 I3 NI3 
Asigură  

transportul local 

13 DJ 142 K 
28+550-

30+750 

Tăuni - DN 

14 B 
2,200 60 C5 I3 NI3 

Asigură  

transportul local 

14 DJ 670 C 
0+000-

3+000 

Săsciori - 

Cîlnic 
3,000 60 C5 I3 NI3 

Asigură  

transportul local 

15 DJ 670 C 
6+000-

6+700 

Săsciori - 

Cîlnic 
0,700 60 C5 I3 NI3 

Asigură  

transportul local 

16 DJ 704 A 
0+000-

5+050 

Sibişeni - 

Pianu de 

Sus 

5,050 65 C5 I2 NI3 

Asigură  legătura 

cu judeţul şi 

centrul de comună 

17 DJ 705 D 
7+700-

33+100 

limită 

judeţul 

Hunedoara 

- Cib - 

Almaş – 

limită 

judeţul 

25,400 80 C5 I3 NI3 
Asigură 

transportul local 
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Hunedoara 

18 DJ 750 
0+000-

6+000 

DN 75 - 

Ordîncuşa 
6,000 80 C5 I3 NI3 

Asigură  

transportul local 

19 DJ 750 B 
8+000-

10+500 

Poiana  

Vadului - 

Păşteşti 

2,500 80 C5 I3 NI3 
Asigură  

transportul local 

20 DJ 750 C 
0+000-

5+000 

Sălciua - 

Ponor - 

Valea 

Mănăstirii  

5,000 85 C5 I3 NI3 
Asigură  

transportul local 

TOTAL NIVEL III                                   166,000           

          NIVEL IV DE VIABILITATE 

          

1 DJ 106 K 
12+000-

20+000 

Daia 

Română - 

Ohaba 

8,000 40 C5 I3 NI3 

Asigură  

transportul local 

2 DJ 107 L 
0+000-

0+650 

Sîntimbru - 

Totoi - 

Teleac 

0,650 60 C5 I2 NI4 

Asigură  

transportul local 

3 DJ 107 H 
0+000-

2+374 

Coşlariu - 

DN 1 
2,374 70 C5 I2 NI4 

Asigură  

transportul local 

4 DJ 107 I 
42+000-

57+420 

Rîmeţ - 

Mogoş 
15,420 90 C5 I3 NI4 

Asigură  

transportul local 

5 DJ 107 K 
32+000-

35+500 

Intregalde - 

Mogoş 
3,500 90 C5 I3 NI4 

Asigură  

transportul local 

6 DJ 107 P 
0+000-

4+340 

Hopîrta - 

Turdaş 
4,340 65 C5 I3 NI4 

Asigură  

transportul local 

7 DJ 107 R 
0+000-

4+000 

Stremţ - 

Cetea 
4,000 65 C5 I2 NI4 

Asigură  

transportul local 

8 DJ 107 Z 
1+000-

5+700 

Păgida - 

Gîmbaş 
4,700 60 C5 I2 NI4 

Asigură  

transportul local 

9 DJ 141 E 
1+000-

6+070 

Cenade - 

limită 

judeţul 

Sibiu 

5,070 55 C5 I3 NI4 

Asigură  

transportul local 

10 DJ 142 B 
11+612-

14+962 

limită 

judeţul 

Sibiu - 

Cetatea de 

Balta 

3,350 60 C5 I3 NI4 

Asigură  

transportul local 

11 DJ 142 K 
6+000-

28+550 

Tătîrlaua - 

Tăuni 
22,550 65 C5 I3 NI4 

Asigură  

transportul local 

12 DJ 142 L 
6+300-

21+350 

Rădeşti - 

Mihalţ 
15,050 50 C5 I3 NI4 

Asigură  

transportul local 

13 DJ 142 M 
5+600-

12+200 

Bălcaciu - 

Valea 

Lunga 

6,600 50 C5 I3 NI4 

Asigură  

transportul local 

14 DJ 142 N 
1+800-

4+500 

Capîlna de 

Jos - 

Sînmiclăuş 

2,700 60 C5 I3 NI4 

Asigură  

transportul local 

15 DJ 670 C 
3+000-

6+000 

Săsciori - 

Cîlnic 
3,000 60 C5 I3 NI4 

Asigură  

transportul local 

16 DJ 704 A 
16+850-

19+350 

Stungari - 

Răchita 
2,500 65 C5 I2 NI4 

Asigură  

transportul local 
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17 DJ 704 K 
0+000-

5+000 

Vinerea (DJ 

704) - 

Săliştea (DJ 

705 E) 

5,000 70 C5 I3 NI4 

Asigură  

transportul local 

18 DJ 705 H 
0+000-

2+400 

Cheile 

Cibului - 

Glod 

2,400 50 C5 I3 NI4 

Asigură  

transportul local 

19 DJ 750 
6+000-

25+000 

Ordîncuşa - 

Gheţar 
19,000 85 C5 I3 NI4 

Asigură  

transportul local 

20 DJ 750 C 
5+000-

15+000 

Sălciua - 

Ponor - 

Valea 

Mănăstirii  

10,000 85 C5 I3 NI4 

Asigură  

transportul local 

21 DJ 750 C 
27+500-

35+760 

Sălciua - 

Ponor - 

Valea 

Mănăstirii  

8,260 85 C5 I3 NI4 

Asigură  

transportul local 

22 DJ 750 E 
0+000-

2+000 

DN 75 - sat 

vacanţă - 

Vîrtop 

2,000 70 C5 I3 NI4 

Asigură  

transportul local 

23 DJ 762 
40+600-

45+600 

Limită 

judeţul 

Hunedoara 

- Vidrisoara  

5,000 90 C5 I2 NI4 

Asigură  

transportul local 

TOTAL NIVEL IV                                   155,464           

TOTAL NIVEL I+II+III+IV                                 890,216           

   

 

Director executiv                 Şef serviciu 

     Ioan BODEA     Floare PERŢA 
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Anexa nr. 4 la Planul operativ de acţiune privind  

Prevenirea  şi combaterea înzăpezirii drumurilor   

judeţene în perioada de iarnă 2018-2019 

 

Sectoarele  de drumuri judeţene 

declarate închise în  perioada de iarnă 2018-2019 

 

Nr. 

crt. 
Drumul judetean Sectorul de drum inchis Varianta ocolitoare 

1 DJ 107 I: Aiud - Rîmet - 

Geogel - Valea Barnii - 

Mogoş - Bucium - DN 74 

de la km 42+000 la km 

55+540; L=13,540 km; între 

localităţile Geogel şi Cojocani 

varianta ocolitoare: DJ 107 I, 

cu acces din DN 1 (Aiud) şi 

DN 74 (prin localităţile 

Bucium şi Mogoş) 

2 DJ 107 K: Galda de Jos - 

Poiana Galdei - Intregalde 

- Ghioncani -  DJ 107 I 

de la km 32+000 la km 

35+500;  L= 3,500 km ; între 

localităţile Valea Mlacii şi 

Valea Tupilor 

varianta ocolitoare: DJ 107 I, 

cu acces din DN 74 prin 

localităţile Bucium şi Mogoş 

3 DJ107P: Hopîrta – Turdaş 

- DJ107D (Vama Seacă) 

de la km 0+000 la km 2+800; 

L= 2,80 km; între localităţile 

Hopîrta şi Turdaş 

varianta ocolitoare: nu este 

cazul 

4 DJ107Z: Ciumbrud 

(DJ107E) – Păgida – 

Gîmbaş –Aiud (DN1) 

de la km.1+000 la km.4+200, 

între localităţile Ciumbrud şi 

Păgida; L=3,20km 

varianta ocolitoare: Aiud - 

Gîmbaş - Păgida 

5 DJ107R: Stremţ (DJ750C) 

–Cetea - Benic (DJ107K) 

de la km.0+000 la km.4+000; 

L=4,00 km 

varianta ocolitoare: DJ 107K – 

Benic - Cetea 

6 DJ 670 C: Săsciori - 

Dumbrava - Cîlnic  

de la km 3+000 la km 6+000; 

L=3,000 km; între localităţile 

Dumbrava şi Cîlnic 

varianta ocolitoare: DJ 106 F, 

cu acces din DN 1 (intersecţie 

DN 1 cu DJ 106 F) 

7 DJ 704 A: DN7 - Pianu de 

Jos - Pianu de Sus - 

Strungari - Răchita - DN 

67C 

de la km 16+850 la km 

19+350; L=2,50 km; între 

localităţile Strungari şi Răchita 

varianta ocolitoare DN 67C, cu 

acces din DN 1 (Sebeş) 

8 DJ704K: Vinerea (DJ704)-

Săliştea (DJ705E) 

de la km 0+000 la km 5+000; 

L= 5,00 km; între Vinerea şi 

Săliştea 

varianta ocolitoare: nu este 

cazul 

9 DJ705H: Cheile Cibului 

(DJ705D – Glod –

Nădăştie (DJ705D) 

de la km.0+000 la km.2+335; 

L=2,335; 

varianta ocolitoare: DJ705D 

10 DJ 750 C: Sălciua de Sus - 

Valea Largă - Ponor - 

Rîmeţ - Valea Mănăstirii - 

Stremţ - Teiuş 

de la km 5+000 la km 15+000 

si de la km 27+500 la km 

35+760;  

L=18,260 km; între localităţile 

Valea Largă şi Valea Mănăstirii 

varianta ocolitoare: DJ750C, 

cu acces din DN 1 (Teius) si 

DN 75 (Salciua) sau varianta 

din DJ 107 I, cu acces din DN 

1 (Aiud) 

11 DJ750E: DN75 - Sat 

Vacanţă - Vîrtop 

de la km.0+000 la km 2+000; 

L=2,00km; între DN75 şi 

Vîrtop 

varianta ocolitoare: nu este 

cazul 

12 DJ762: lim. jud.Hunedoara 

- Dealul Crişului - Valea 

Maciului – Mărtesti – 

Vidra - Lunca de Jos - 

Vîrtăneşti- Burzoneşti - 

Mihoieşti (DN75) 

de la km.40+600 la 

km.46+300; L=5,70km, între 

localitatea Valea Vidrişorii şi 

limită judeţul Hunedoara 

varianta ocolitoare: nu este 

cazul 

 

Lungimea totală sectoare de drumuri inchise: 65,835 km.    

  Director executiv                 Şef serviciu 

     Ioan BODEA     Floare PERŢA 
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Anexa nr. 5 la Planul operativ de acţiune privind  

Prevenirea  şi combaterea înzăpezirii drumurilor   

judeţene în perioada de iarnă 2018-2019 

 

 

LISTA SECTOARELOR DE DRUM PE CARE SE ACŢIONEAZĂ  

NUMAI CU MATERIALE ANTIDERAPANTE  

(NISIP FĂRĂ SARE) 
 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

drumului 

judeţean 

Sectorul de drum 

Lungimea 

sectorului 

(km) 

Observaţii 

1 DJ 103G km. 9+200 – km.13+200 4,000 Drum împietruit 

2 DJ 103E km. 0+000 – km. 9+390 9,390 Drum împietruit şi de pământ 

3 DJ 106K km. 18+029 – km. 24+700 6,671 Drum împietruit 

4 DJ 107A km. 3+900 – km. 8+045 4,145 Drum împietruit 

5 DJ 107B km. 11+550 – km. 18+106 6,556 Drum împietruit 

6 DJ 107D km. 30+100 – km. 31+320 1,220 Drum împietruit 

7 DJ 107G km. 0+000 – km. 3+909 3,909 Drum împietruit 

8 DJ 107H km. 0+000 – km. 2+374 2,374 Drum împietruit 

9 DJ 107I km. 11+440 – km. 42+000 

km. 55+540 – km. 56+310 

31,330 Drum împietruit 

10 DJ 107K km. 17+700 – km. 32+000 

km. 35+500 – km. 37+500 

16,300 Drum împietruit 

11 DJ107P Km. 2+800 – km. 4+340 1,540 Drum pamant 

12 DJ 107V km. 3+150 – km. 15+000 11,850 Drum împietruit 

13 DJ 107Z km. 0+650 – km. 1+000 

km. 4+200 – km. 4+950 

1,100 Drum împietruit 

14 DJ 141C km. 8+000 – km. 13+000 5,000 Drum împietruit 

15 DJ141E Km.1+200-km.6+070 4.870 Drum pământ 

16 DJ 142K km. 7+000 – km. 20+450 13,450 Drum împietruit 

17 DJ 142L km. 15+100 – km. 21+350 6,250 Drum împietruit 

18 DJ142M Km.6+700-km.12+200 5,500 Drum pământ 

19 DJ142N Km.2+000-km.4+650 2,650 Drum pământ 

20 DJ142P Km.3+300-km.3+800 0,500 Drum împietruit 

21 DJ704A Km.0+000-km.5+050 5,050 Drum împietruit 

22 DJ 705B km. 0+000 – km. 4+350 4,350 Drum împietruit 

23 DJ 705D km. 21+600 – km. 33+100 11,500 Drum împietruit 

24 DJ705E Km.7+320-km.7+920 0,600 Drum împietruit 

25 DJ 742 km. 6+400 – km. 9+660 3,260 Drum împietruit 

26 DJ 750 km. 16+720 – km. 25+000 8,280 Drum împietruit 

27 DJ 750C km. 0+600 – km. 5+000; 4,400 Drum împietruit 

 

Director executiv                 Şef serviciu 

     Ioan BODEA     Floare PERŢA 
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  Anexa nr. 6 la Planul operativ de acţiune privind  

Prevenirea  şi combaterea înzăpezirii drumurilor   

judeţene în perioada de iarnă 2018-2019 

INTERVALELE DE TIMP MAXIME DE INTERVENŢIE 

NECESARE, CORESPUNZĂTOR FIECĂRUI NIVEL DE VIABILITATE 

Nr. 

crt. 

N
iv

el
 d

e 
in

te
rv

en
ti

e
 

Caracteristici generale ale fiecărui 

nivel de intervenţie  

Interval de timp maxim admis intervenţiilor pe drumuri 

Interval de timp maxim 

admis intervenţiilor pe 

poduri şi pasaje denivelate 

D
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p

ez
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 d

ru
m

u
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i 
p

e 
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u
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n
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e 
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u
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D
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p
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 d
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m

u
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i 
p

e 
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a
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a
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 c

a
ro
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b
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ă

 

Curăţirea 

zăpezii de 

pe 

platforma 

drumului şi 

acostament

e (asigură 

circulaţia 

pe toată 

partea 

carosabilă) 

Raspandirea materialelor 

chimice in amestec sau 

antiderapante 

C
u
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ti
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a
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a
p

ez
ii
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e 

o
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a
n

d
a
 d

e 
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u
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a
p
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e 

a
m

b
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e 

b
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a
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u
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r 

d
e 
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u
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e 
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o
d

u
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i 

p
a
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C
u
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a
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a
r
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o
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R
a
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a
n

d
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p
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v
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v
a
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u
 

m
a
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a
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 c
h
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R
a
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a
n

d
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e 
p
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tr

u
 

co
m

b
a
te

r
ea

 

lu
n

ec
u

su
lu

i 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. N.I.1 

Asigurarea unei informări 

permanente asupra viabilităţii şi 

coordonarea operativă a 

intervenţiilor;  

Dotarea cu utilaje suficiente şi 

organizarea lucrului permanent al 

acestora;  

Prioritate în intervenţie;                   

Asigurarea răspândirilor preventive 

de materiale antiderapante, continuu 

şi prioritar;           

Prevenirea înzăpezirii drumurilor se 

realizează prin patrularea cu 

autoutilaje. Această acţiune se 

desfăşoară permanent în timpul 

ninsorilor, precum şi a viscolelor 

slabe (viteza vântului mai mică de 

30km./h) cu utilajele prevăzute 

8 ore după 

încetarea 

viscolului 

sau a 

ninsorii 

viscolite 

24 ore 

după 

încetarea 

viscolului 

sau a 

ninsorii 

viscolite 

maximum 

două zile 

când prognoza 

meteorologică 

generală sau 

mijloacele de 

detectare locală 

indică 

posibilitatea 

apariţiei poleiului, 

gheţii sau 

ninsorii, cât şi în 

perioada în care 

se manifestă 

variaţii de 

temperature 

(+ziua şi -

noaptea) 

maximum 3 

ore de la 

semnalarea 

fenomenului 

10 ore 2 zile  
4 

zile 
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pentru această activitate. 

2. N.I.2 

Asigurarea unei informări 

permanente asupra viabilităţii si 

coordonarea operativă a 

intervenţiilor;  

Dotarea cu utilaje suficiente 

independent de nivelul I şi 

organizarea lucrului permanent al 

acestora;  

Asigurarea răspândirilor preventive 

de materiale antiderapante;  

Prevenirea înzăpezirii drumurilor se 

realizează prin patrularea cu 

autoutilaje. Această acţiune se 

desfăşoară permanent în timpul 

ninsorilor, precum şi a viscolelor 

slabe (viteza vântului mai mică de 

30km./h) cu utilajele prevăzute 

pentru această activitate. 

12 ore 

după 

încetarea 

viscolului 

sau a 

ninsorii 

viscolite 

36 ore 

după 

încetarea 

viscolului 

sau a 

ninsorii 

viscolite 

maximum 

trei zile 
idem 

maximum 5 

ore de la 

semnalarea 

fenomenului 

1 zi 4 zile 
6 

zile 

3. N.I.3 

Asigurarea unei informari 

permanente asupra viabilităţii si 

coordonarea operativă a 

interventiilor;  

Se pot folosi şi utilaje repartizate 

nivelurilor I şi II;  

Prevenirea înzăpezirii drumurilor se 

realizează prin patrularea cu 

autoutilaje. Această acţiune se 

desfăşoară permanent în timpul 

ninsorilor, precum şi a viscolelor 

slabe (viteza vântului mai mică de 

30km./h) cu utilajele prevăzute 

pentru această activitate. 

16 ore 

după 

încetarea 

viscolului 

sau a 

ninsorii 

viscolite 

48 ore 

după 

încetarea 

viscolului 

sau a 

ninsorii 

viscolite 

maximum 

patru zile 
idem 

maximum 7 

ore de la 

semnalarea 

fenomenului 

4 zile 7 zile 
8 

zile 

4. N.I.4 

Organizarea activităţii de iarnă şi a 

informării fără prioritate, numai în 

cazul necesităţii de a asigura 

circulaţia pe sectoarele de drum 

_ _ _ _ _ _ _ _ 
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respective. 

 

Director executiv,                    Şef serviciu,     

            Bodea Ioan                                Perţa Floare 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea articolului 1  al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 33/1 

februarie 2018 cu privire la aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale din 

Judeţul Alba a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, 

precum și repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru drumuri judeţene 

și comunale, pe anul 2018 

 

         Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 11 decembrie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea articolului 1 al Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 33/1 februarie 2018 cu privire la aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - 

teritoriale din Judeţul Alba a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 

locale, precum și repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru drumuri 

judeţene și comunale, pe anul 2018; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea articolului 1 

al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 33/1 februarie 2018 cu privire la aprobarea repartizării pe 

unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale, precum și repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata 

pentru drumuri judeţene și comunale, pe anul 2018; 

   - raportul de specialitate nr. 24687/7 decembrie 2018 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 - adresa nr. ABG_STZ-18623/6 decembrie 2018 a Administrației Județene a Finanțelor Publice 

Alba. 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba 33/1 februarie 2018 cu 

privire la aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a cotelor 

defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și repartizarea sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru drumuri judeţene și comunale, pe anul 2018; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, 

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 

Administrație publică locală, juridică și ordine publică, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 

4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 

Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri; 

 Având în vedere prevederile : 

- art. 91 alin. 1 lit. b, art. 91 alin. 3 lit. a şi art. 91 alin. 3 lit. d din Legea nr. 215/2001 a 

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

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018, 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. I. Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 33/1 februarie 2018 cu privire la 

aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a cotelor defalcate din 

impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și repartizarea sumelor defalcate din 

taxa pe valoarea adăugata pentru drumuri judeţene și comunale, pe anul 2018, se modifică şi 

completează, urmând a avea următorul cuprins: 

„Art. 1. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Alba, a cotei 

defalcate din impozitul pe venit în sumă de  11.659,75 mii lei pentru achitarea arieratelor provenite din 

neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, 
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pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care 

necesită cofinanțare locală, potrivit anexei nr. 1 - parte integrantă a  prezentei hotărâri.”  

Art. II. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi bugete 

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

prezentei hotărâri. 

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

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

Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației Județene a 

Finanţelor Publice Alba, Unităților Administrativ Teritoriale nominalizate şi Direcţiei juridică şi relaţii 

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

gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 318 

Alba Iulia, 11 decembrie 2018 
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Anexa la Hotărârea  

Consiliului Judeţean Alba nr. 318/11 decembrie 2018 

 

REPARTIZAREA 

pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a cotei defalcate din impozitul pe 

venit  pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare 

și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea 

programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care 

necesită cofinanțare locală, pe anul 2018 

    
mii lei 

Nr. 

crt. 
Unitatea administrativ -teritorială 

Sume 

aprobate  

2018 

Influență 

+/- 

Sume 

rectificate 

2018 

0 A 1 2 3=1+2 

  TOTAL, din care: 9,487.00 2,172.75 11,659.75 

1. Municipiul Alba Iulia  400.00 350.00 750.00 

2. Municipiul Aiud 400.00   400.00 

3. Municipiul Blaj 400.00   400.00 

4. Municipiul Sebeș 400.00   400.00 

5. Oraș Abrud 150.00 25.00 175.00 

6. Oraș Baia de Arieș 200.00   200.00 

7. Oraș Cîmpeni 150.00 25.00 175.00 

8. Oraș Cugir 400.00   400.00 

9. Oraș Ocna Mureș 300.00   300.00 

10. Oraș Teiuș 150.00 23.00 173.00 

11. Oraș Zlatna 400.00 80.00 480.00 

12. Comuna Albac 50.00   50.00 

13. Comuna Almașu Mare 70.00 50.00 120.00 

14. Comuna Arieșeni 100.00 50.00 150.00 

15. Comuna Avram Iancu 55.00   55.00 

16. Comuna Berghin 100.00   100.00 

17. Comuna Bistra 110.00   110.00 

18. Comuna Blandiana 92.00 30.00 122.00 

19. Comuna Bucerdea Granoasă 90.00   90.00 

20. Comuna Bucium 100.00 25.00 125.00 

21. Comuna Cenade 90.00 50.00 140.00 

22. Comuna Cergău 100.00 80.00 180.00 

23. Comuna Ceru Bacainți 50.00 50.00 100.00 

24. Comuna Cetatea de Baltă 90.00   90.00 

25. Comuna Ciugud 100.00   100.00 

26. Comuna Ciuruleasa 180.00 39.00 219.00 

27. Comuna Cîlnic 90.00 60.00 150.00 

28. Comuna Cricău 90.00 30.00 120.00 

29 Comuna Craciunelu de Jos 90.00 80.00 170.00 

30 Comuna Cut 95.00 70.00 165.00 

31 Comuna Daia Romană 90.00 50.00 140.00 

32 Comuna Doștat 90.00   90.00 

33 Comuna Fărău 80.00 50.00 130.00 

34 Comuna Galda de Jos 110.00   110.00 
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35 Comuna Gîrbova 90.00 40.00 130.00 

36 Comuna Gîrda de Sus 90.00   90.00 

37 Comuna Hopîrta 90.00   90.00 

38 Comuna Horea 90.00   90.00 

39 Comuna Ighiu 110.00   110.00 

40 Comuna Intregalde 70.00   70.00 

41 Comuna Jidvei 110.00   110.00 

42 Comuna Livezile 90.00 60.00 150.00 

43 Comuna Lopadea Nouă 80.00   80.00 

44 Comuna Lunca Mureșului 70.00 30.00 100.00 

45 Comuna Lupșa 100.00   100.00 

46 Comuna Meteș 90.00 60.00 150.00 

47 Comuna Mihalț 90.00   90.00 

48 Comuna Mirăslău 100.00 60.00 160.00 

49 Comuna Mogoș 70.00 50.00 120.00 

50 Comuna Noșlac 70.00 20.00 90.00 

51 Comuna Ocoliș 90.00 50.00 140.00 

52 Comuna Ohaba 100.00 20.00 120.00 

53 Comuna Pianu 90.00   90.00 

54 Comuna Poiana Vadului 100.00 25.00 125.00 

55 Comuna Ponor 60.00   60.00 

56 Comuna Poșaga 90.00 50.00 140.00 

57 Comuna Rădești 90.00   90.00 

58 Comuna Rîmetea 70.00 30.00 100.00 

59 Comuna Rîmet 120.00 25.00 145.00 

60 Comuna Roșia Montană 90.00   90.00 

61 Comuna Roșia de Secaș 100.00 20.00 120.00 

62 Comuna Sălciua 90.00 50.00 140.00 

63 Comuna Săliștea 90.00   90.00 

64 Comuna Săsciori 110.00   110.00 

65 Comuna Scărișoara 90.00 80.00 170.00 

66 Comuna Sîncel 90.00   90.00 

67 Comuna Sîntimbru 90.00   90.00 

68 Comuna Sohodol 90.00 30.00 120.00 

69 Comuna Stremț 130.00 50.00 180.00 

70 Comuna Șibot 70.00 35.75 105.75 

71 Comuna Șona 110.00   110.00 

72 Comuna Spring 90.00 40.00 130.00 

73 Comuna Șugag 95.00   95.00 

74 Comuna Unirea 110.00   110.00 

75 Comuna Vadu Moților 100.00 50.00 150.00 

76 Comuna Valea Lungă 90.00 50.00 140.00 

77 Comuna Vidra 90.00 30.00 120.00 

78 Comuna Vințu de Jos 80.00   80.00 

                                                                    CONTRASEMNEAZĂ 

               PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        Ion DUMITREL              Vasile BUMBU          
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la exprimarea acordului, în vederea obținerii Autorizației de construire,  

pentru obiectivele de investiții ale  Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia 

 

         Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 11 decembrie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre cu privire la exprimarea acordului, în vederea obținerii Autorizației de 

construire, pentru obiectivele de investiții ale Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la exprimarea acordului, în vederea 

obținerii Autorizației de construire, pentru obiectivele de investiții ale Spitalului Județean de Urgență 

Alba Iulia; 

- raportul de specialitate nr. 24711/7 decembrie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea  nr. 18329/5 decembrie 2018 a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia 

înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 24461/5 decembrie 2018. 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2003 privind aprobarea protocoalelor de preluare 

a imobilelor compuse din construcții și terenuri aferente, în care îți desfășoară activitatea unitățile 

sanitare de interes județean și stabilirea modului de administrare a acestora, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 126/2003 privind aprobarea Contractului – cadru de 

transmitere a dreptului de administrare sau de folosință gratuită de la Consiliul Județean Alba la 

instituțiile publice asupra unor imobile din domeniul public al județului Alba, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Contractului de transmitere a dreptului de administrare de la Consiliul Județean Alba către 

Spitalul Județean Alba asupra unor imobile aparținând domeniului public al Județului Alba  nr. 

1324/1479/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. f, art. 91 alin. 3 lit. e şi lit. f, 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 exprimă acordul pentru obiectivul de investiții „Reabilitare energetică a Spitalului 

Județean de Urgență Alba Iulia”. 

Art. 2. Se exprimă acordul pentru obiectivul de investiții „Extindere, modernizare și dotare în 

vederea relocării Ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”. 

Art. 3. Se exprimă acordul pentru obiectivul de investiții „Reparație capitală – secțiile de 

Pediatrie și Oftalmologie ale Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”. 

Art. 4. Se exprimă acordul pentru obiectivul de investiții „Reparație capitală – secțiile de 

Cardiologie și Medicină Internă ale Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”. 
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Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din cadrul 

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

hotărâri. 

  Art. 6. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Spitalului Județean de Urgență 

Alba Iulia,  Direcției juridică şi relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției 

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

 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 
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Alba Iulia, 11 decembrie 2018 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea valorii de inventar a unui bun proprietate publică a Judeţului Alba, 

concesionat către Societatea APA–CTTA  S.A. Alba, ca urmare a realizării unor lucrări de 

investiţii din Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare 

 

 

         Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 13 decembrie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a unui bun proprietate publică a 

Judeţului Alba, concesionat către Societatea APA-CTTA S.A. Alba, ca urmare a realizării unor lucrări 

de investiţii din Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare; 

-  expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a unui 

bun proprietate publică a Judeţului Alba, concesionat către Societatea APA-CTTA S.A. Alba, ca urmare 

a realizării unor lucrări de investiţii din Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare; 

- raportul de specialitate nr. 24353/4 decembrie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea Asociaţiei Apa Alba nr. 401/26 noiembrie 2018, înregistrată la registratura  

Consiliului Județean Alba cu nr. 23821/27 noiembrie 2018; 

- procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 6932/8 noiembrie 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; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 120 şi art. 123 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

- art. 3 alin. 3 și art. 18 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 861 alin. 3 şi art. 871 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu 

modificările și completările ulterioare);  

- O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 

instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;  

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

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

- Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al statului și unităților administrativ-teritoriale aprobate prin H.G. nr. 1031/1999; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea valorii de inventar a bunului imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 

140 „Echipamente şi instalaţii aferente a Staţiei de tratare a apei Mihoeşti-Cîmpeni” în Inventarul 

bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, de la valoarea de 170.411,98 lei la valoarea 
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de 209.915,48 lei, ca urmare a recepţionării obiectivului „Sistem antiefracţie la Staţia de tratare 

Mihoieşti - județul Alba”, realizat de către  Societatea APA CTTA S.A. din Fondul de Întreţinere, 

Înlocuire, Dezvoltare, la Staţia de tratare a apei Mihoieşti-Câmpeni, bun imobil proprietate publică a 

judeţului Alba, concesionat către Societatea APA CTTA S.A. 

   Art. 2. Bunul imobil identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, cuprins în anexa nr. 2 a 

Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1969-

12770/2008, va avea următoarea valoare de inventar: 

  la poziţia cu nr. crt. 42 – „Echipamente si instalaţii aferente staţiei de tratare Mihoiesti-

Câmpeni”, valoarea de 209.915,48 lei. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi Direcţia 

dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Societății APA–CTTA S.A Alba, 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA”, Direcției juridică şi relații publice, Direcției 

gestionarea patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 
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Alba Iulia, 13 decembrie 2018 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea componenței     

 Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba 

 

         Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 13 decembrie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică Alba; 

 - raportul de specialitate nr. 24471/5 decembrie 2018 al Direcţiei juridică și relații publice  din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 60914 din 29 noiembrie 2018 a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba (înregistrată 

la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 24512 din 5 decembrie 2018) privind desemnarea 

domnului comisar - șef de poliție DOGARU Florin-Constantin împuternicit în funcția de șef al 

inspectoratului de poliție județean, la Inspectoratul de Poliție Județean Alba; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 168/29 septembrie 

2016 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a 

Judeţului Alba, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 7 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

-  art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 5 şi art. 9 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine 

publică, aprobat prin H.G. nr. 787/2002; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 Art. 1. Ia act de încetarea de drept a calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine 

Publică Alba deținută de domnul  comisar șef de poliție Mihai RUS. 

Art. 2. Se validează desemnarea domnului comisar şef de poliţie Florin - Constantin 

DOGARU împuternicit în funcția de șef al inspectoratului de poliție județean, la Inspectoratul de Poliție 

Județean Alba. 

Art. 3. Ca urmare a modificărilor la care am făcut trimitere mai sus, componența Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba, va fi următoarea: 

Președinte:  Simone ALBANI-ROCCHETTI  - consilier judeţean 

Membri:  Florin-Constantin DOGARU- comisar șef de poliție, împuternicit în funcția de   

    şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba  Ioan 

Ilie ILEA  - comisar șef de poliție în rezervă, reprezentant al  

      Corpului Național al Polițiștilor 

Monica POPESCU  - subprefectul Județului Alba 

 Tudor PONORAN   - consilier judeţean 

Nicolae ALBU  - consilier judeţean  

 Dorin Gheorghe SANDEA - consilier judeţean 
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 Nicolae LUCA  - consilier judeţean  

Gheorghe FENEȘER - consilier județean 

 Mihai Horea BĂRDAȘ - reprezentant al comunității 

 Gheorghe Ioan IVINIȘ - reprezentant al comunității 

 Traian Nicolae URSALEȘ  - reprezentant al comunității 

 Marius-Claudiu GIUREA - inspector șef, Inspectoratul Județean de Jandarmi  

     „Avram Iancu” Alba 

 Adrian Marius GUIA - împuternicit la comanda Inspectoratului pentru  

     Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba 

  Daniel Ioan ILCU  - director executiv, Direcţia Poliția locală Alba  

      Iulia. 

Art. 4. Prevederile art. 2-6 ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 168/29 septembrie 2016 

privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a 

Judeţului Alba, cu modificările şi completările ulterioare, rămân în vigoare.  

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

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

Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Autorităţii Teritoriale de Ordine 

Publică Alba, domnului Florin Constantin DOGARU și domnului Mihai RUS, Direcției juridică şi 

relații publice, Direcției dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 321 

Alba Iulia, 13 decembrie 2018 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea modificării  traseului și lungimii  

drumului județean DJ 705 E: DN 7 - Tărtăria - Săliştea - Săliştea Deal 

 

 

         Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 13 decembrie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea modificării  traseului și lungimii drumului 

județean DJ 705 E: DN 7 - Tărtăria - Săliştea - Săliştea Deal; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea modificării  traseului și 

lungimii drumului județean DJ 705 E: DN 7 - Tărtăria - Săliştea - Săliştea Deal; 

- raportul de specialitate nr. 24431 din 5 decembrie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului  

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii  Consiliului local al comunei Săliștea  nr. 19/2018 

privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru aprobarea încadrării unui 

tronson din drumul județean DJ 705 E din categoria funcțională de drum de interes județean în 

categoria funcțională de drum de interes local – drum comunal și aprobarea transmiterii acestuia din 

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

comunei Săliștea  și administrarea Consiliului Local Săliștea. 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

ulterioare; 

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

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă schimbarea încadrării categoriei de folosință a tronsonului din drumul județean 

DJ 705 E: DN 7 - Tărtăria - Săliştea - Săliştea Deal, situat administrativ în comuna Săliştea, județul 

Alba, în lungime de 3,120 km, din categoria funcţională de drum de interes județean în drum de interes 

local – drum comunal, cu indicativul DC 56, și transmiterea acestuia din domeniul public al Județului 

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

administrarea Consiliului local al comunei Săliştea, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă modificarea traseului și lungimii drumul județean DJ 705 E: DN 7 - Tărtăria - 

Săliştea - Săliştea Deal, traseul devenind județean DJ 705 E: DN 7 - Tărtăria - Săliştea, în lungime de 

4,800 km, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
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Art. 3. Poziția cu nr. crt. 72 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului 

Alba se va modifica conform anexei nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Direcția dezvoltare si bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

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

Art. 5. Predarea-preluarea bunului imobil, menţionat în anexa nr. 1,  se face pe bază de protocol 

încheiat între cele două unități administrativ teritoriale. 

Art. 6. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului și Direcția 

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 7. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

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

Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean, Consiliului local al comunei Săliştea, 

Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 322 

Alba Iulia, 13 decembrie 2018 
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Anexa nr. 1  la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 322/13 decembrie 2018 

 

 

 

Datele de identificare ale drumului județean  

DJ 705E: DN 7 - Tărtăria - Săliştea - Săliştea Deal 

 

 

Situaţia actuală Situaţia propusă 

Indicativ 

Denumire

a 

drumului 

Poziţie kilometrică 
Lungim

e 

km 

Indicativ propus 

Denumire

a 

drumului 

Poziţie kilometrică  

Origine Destinaţie Origine Destinație 

Lungim

e 

km 

DJ 705E:  

DN 7 - 

Tărtăria - 

Săliştea - 

Săliştea Deal 

Drum 

judeţean 

DN 7 

0+000 

Săliştea 

Deal 

7+920 

7,920 

DJ 705E:  

DN 7 - Tărtăria - 

Săliştea 

Drum 

județean 

DN 7 

 0+000 

Săliştea  

4+800 
4,800 

DC 56 
Drum 

comunal 

DJ 705E 

(Săliştea)  

0+000 

Săliştea 

Deal 3+120 
3,120 

 

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

 

   Preşedinte:     Secretar:      Membri: 

   Ion DUMITREL     Vasile BUMBU    Voichița Maria COMAN  

                 Marian Florin AITAI  

                 Ioan BODEA  

                         Liliana NEGRUȚ
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Anexa nr. 2  la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 322/13 decembrie 2018 

 

 

 

 

 

Datele de identificare ale drumului județean  

DJ 705E: DN 7 - Tărtăria - Săliştea 

 

 

Denumirea 

drumului 
Traseul drumului 

Poziţia kilometrică Lungimea 

reală 

-km- Origine Destinaţie 

DJ 705E DJ 705E: DN 7 - Tărtăria - Săliştea 0+000 4+800 4,800 

 

 

 

 

 

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

Alba: 

 

Preşedinte:   Secretar:    Membri: 

Ion DUMITREL   Vasile BUMBU   Voichița Maria COMAN  

         Marian Florin AITAI  

         Ioan BODEA  

       Liliana NEGRUȚ 
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Anexa nr. 3  la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 322/13 decembrie 2018 

 

 

 

Datele de identificare ale bunului imobil,  

drum județean DJ 705E: DN 7 - Tărtăria - Săliştea care se cuprinde la poziția cu nr. crt. 72 

din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba 

 

 

 

Secţiunea  I 

Bunuri imobile 

Nr. 

crt. 

Codul de 

Clasificare 

Denumirea 

Bunului 

 

Elementele de 

identificare 

Anul 

dobândirii 

sau, după 

caz, al dării 

în folosinţă 

Valoarea de 

inventar 

-lei - 

Situaţia 

juridică 

actuală 

0 1 2 3 4 5 6 

 

72 

 

1.3.7.2. 

DJ 705E:  

DN 7 - Tărtăria 

- Săliştea 

- poz. km: 0+000 - 

4+800 

- Lungimea: 4,800 

km 

2000 

 

1.318.874,15 Domeniul 

public al 

judeţului Alba 

 

 

 

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

Alba: 

 

Preşedinte:   Secretar:    Membri: 

Ion DUMITREL   Vasile BUMBU   Voichița Maria COMAN  

         Marian Florin AITAI  

         Ioan BODEA  

       Liliana NEGRUȚ 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea schimbării încadrării categoriei de folosință și radierii din  

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba 

 a drumului județean DJ 107 P:  Hopîrta (DJ107E) – Turdaş (DC 6) –  

DJ 107D (Vama Seacă) 

 

 

         Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 13 decembrie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea schimbării încadrării categoriei de 

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

drumului județean DJ 107 P:  Hopîrta (DJ107E) – Turdaş (DC 6) – DJ 107D (Vama Seacă); 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea schimbării 

încadrării categoriei de folosință și radierii din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 

public al Județului Alba a drumului județean DJ 107 P:  Hopîrta (DJ107E) – Turdaş (DC 6) – DJ 

107D (Vama Seacă); 

- raportul de specialitate nr. 24433 din 5 decembrie 2018 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii  Consiliului local al comunei Hopîrta nr. 

70/2018 privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru aprobarea 

încadrării drumului județean DJ 107P din categoria funcțională de drum de interes județean în 

categoria funcțională de drum de interes local – drum comunal și aprobarea transmiterii 

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

în domeniul public al comunei Hopîrta și administrarea Consiliului Local Hopîrta. 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

completările ulterioare; 

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

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

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă schimbarea încadrării categoriei de folosință a drumul județean DJ 107 

P:  Hopîrta (DJ107E) – Turdaş (DC 6) – DJ 107D (Vama Seacă), situat administrativ în comuna 

Hopîrta, județul Alba, și încadrarea acestuia în categoria funcţională de drum de interes local – 

drum comunal și transmiterea acestuia din domeniul public al Județului Alba și din administrarea 

Consiliului Județean Alba în domeniul public al Comunei Hopârta și în administrarea Consiliului 

local al comunei Hopîrta, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
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Art. 2. Se aprobă radierea din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Județului Alba a drumului județean DJ 107 P:  Hopîrta (DJ107E) – Turdaş (DC 6) – DJ 107D 

(Vama Seacă). 

Art. 3. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba se va 

modifica în mod corespunzător. 

Art. 4. Direcția dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

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

Alba. 

Art. 5. Predarea-preluarea bunului imobil, menţionat în anexă, se face pe bază de 

protocol încheiat între cele două unități administrativ teritoriale. 

Art. 6. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului și 

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

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 7. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 

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

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

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

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

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 323 

Alba Iulia, 13 decembrie 2018 
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Anexa  la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 323/13 decembrie 2018 

 

 

 

Datele de identificare ale drumului județean  

DJ 107 P:  Hopîrta (DJ107E) – Turdaş (DC 6) – DJ 107D (Vama Seacă) 

care se încadrează în categoria funcţională de drumului public de interes local – drum comunal 

 

 

 

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

 

 

   Preşedinte:     Secretar:      Membri: 

   Ion DUMITREL     Vasile BUMBU    Voichița Maria COMAN  

                Marian Florin AITAI  

                Ioan BODEA  

              Liliana NEGRUȚ 

 

 

 

 

Indicativ 

vechi 

Denumir

ea 

actuală a 

drumului 

Poziţie kilometrică 
Lungim

e 

km 

Denumi

re 

propusă 

Poziţie kilometrică 

Indicativ propus 
Origine Destinaţie Origine Destinație 

DJ 107 P:  

Hopîrta 

(DJ107E) – 

Turdaş (DC 6) – 

DJ 107D (Vama 

Seacă) 

Drum 

judeţean 

Hopîrta 

(DJ107E

) 

Km 

0+000 

DJ 107D 

(Vama 

Seacă) 

Km 9+840 

9,840 
Drum 

comunal 

Hopîrta (DJ 

107D) 

Km 9+840 

Vama Seacă  

DN 1 

1+465 

DC 110: 

  Hopîrta (DJ107E) – 

Turdaş –  Vama Seacă (DJ 

107D)  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii  

şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale  

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

 

 

         Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 13 decembrie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii 

şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 

Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 24374/5 decembrie 2018 al Biroului resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea nr. 15042/4 decembrie 2018 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 24325/ 4 

decembrie 2018; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică 

locală, juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 

Sănătate și protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. a, art. 91 alin. 2 lit. c şi art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 2 din Legea nr. 

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

- Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- art. 51 alin. 4 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 113 alin. 5 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 31 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, 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 Organigramei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba, urmând să aibă structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 
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Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba, urmând să aibă structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 126 din 8 mai 2018, sens în care, anexele  nr. 2  şi nr. 4 ale regulamentului se 

modifică și se înlocuiesc în mod corespunzător cu anexele la prezenta hotărâre. 

Art. 4. Anexele nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 297 din 27 

noiembrie 2018 îşi încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 5. Modificarea raporturilor de muncă ale angajaţilor Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 - 

Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 6. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Biroului resurse umane 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi directorului general al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 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 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Direcţiei juridică şi relaţii publice, 

Compartimentului unități de asistență medicală, socială, învățământ special şi Biroului resurse 

umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 324 

Alba Iulia, 13 decembrie 2018 
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Anexa nr. 2 la Hotărârea  

Consiliului Judeţean Alba nr. 324 din 13 decembrie 2018   

 

 

STAT DE FUNCŢII 

AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

ȘI PROTECȚIA COPILULUI ALBA 

 

 

 

Nr.Crt Denumirea funcţiei 
Clasa/      

Studii 
Gradul 

Număr de 

posturi 

A. APARATUL DIRECȚIEI 

1* director general - gradul II I   1 

2* director general adjunct - gradul II I   4 

Compartimentul  

audit 

3** auditor I superior 2 

Biroul  

adopţii şi postadopţii 

4* şef birou - gradul II I   1 

5** consilier I superior 3 

6** consilier I principal 2 

Serviciul  

juridic şi contencios 

7* şef serviciu - gradul II I   1 

8** consilier juridic I superior 4 

9** consilier juridic I asistent 1 

Compartimentul  

Secretariatul Comisiei pentru protecția copilului 

10** consilier juridic I superior 2 

Serviciul  

resurse umane şi gestiunea funcţiei publice 

11* şef serviciu - gradul II I   1 

12** consilier I superior 4 

13** consilier I principal 2 

14** referent  III superior 1 

Biroul  

sănătatea, securitatea muncii și PSI 

15 șef birou II S   1 

16 inspector de specialitate IA S   1 

17 inspector de specialitate I S   1 

18 inspector de specialitate debutant S   1 

19 psiholog practicant S   1 

20 subinginer IA SSD   1 

Serviciul  

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

21* şef serviciu - gradul II I   1 

22** consilier I superior 5 

Compartimentul  

relaţii publice 
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23** consilier I superior 1 

Compartimentul  

coordonarea autorităților publice locale 

24** consilier I debutant 1 

Serviciul  

evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap 

25* şef serviciu - gradul II I   1 

26** consilier I superior 5 

27** consilier I principal 2 

28** consilier I asistent 2 

29 medic specialist medicină internă S   0.25 

30 medic primar psihiatrie S   0.25 

31 medic primar neurologie S   0.25 

32 medic primar oftalmologie S   0.25 

33 medic primar expertiza capacității de muncă S   0.25 

34 

medic specialist expertiza capacității de 

muncă 

S   0.25 

35 Asistent medical principal PL   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  

evaluare complexă pentru copii 

38* șef serviciu - gradul II I   1 

39** consilier I superior 9 

40 inspector de specialitate IA S   0.5 

41 medic primar pediatrie S   1 

Serviciul  

intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație,  

repatrieri, violență domestică și prevenirea marginalizării sociale 

42* șef serviciu - gradul II I   1 

43** consilier I superior 7 

44** consilier I principal 1 

Serviciul  

management de caz pentru copii și  

managementul calității serviciilor de tip familial 

45* șef serviciu - gradul II I   1 

46** consilier I superior 13 

47** consilier I principal 2 

48** consilier I asistent 3 

49** consilier I debutant 1 

Serviciul  

management de caz pentru copii și  

managementul calității serviciilor de tip rezidențial 

50* şef serviciu - gradul II I   1 

51** consilier I superior 11 

52** consilier I asistent 2 

Serviciul  

management de caz pentru persoane adulte 

 cu dizabilități și monitorizare servicii sociale 

53* șef serviciu - gradul II I   1 
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54** consilier I superior 13 

55** consilier I principal 1 

56** consilier I asistent 2 

57** consilier I debutant 1 

58 asistent social principal S   1 

59 asistent social specialist S   1 

Biroul  

intervenție în regim de urgența în domeniul asistenței sociale 

60* șef birou - gradul II I   1 

61** consilier I superior 1 

62** consilier I principal 2 

63** consilier I asistent 2 

Biroul  

evidență și plată beneficii de asistență socială 

64* şef birou - gradul II I   1 

65** consilier I superior 3 

66** consilier I principal 1 

67** consilier I asistent 1 

Serviciul  

financiar – contabil 

68* şef serviciu - gradul II I   1 

69** consilier I superior 4 

70* referent III superior 3 

Serviciul  

achiziţii, patrimoniu, tehnic şi administrativ 

71* şef serviciu - gradul II I   1 

72** consilier I superior 4 

73** consilier I asistent 1 

74** consilier I debutant 1 

75** referent III superior 1 

76 referent IA M   1 

Compartimentul  

achiziții și contractare servicii sociale 

77** consilier I superior 1 

78** consilier I principal 2 

Serviciul  

întreținere și deservire 

79 șef serviciu gradul II S   1 

80 şofer I G;M   6 

81 muncitor calificat I (întreţinere) G;M   3 

82 muncitor calificat III G   0.5 

83 îngrijitor G   3 

B. SERVICII PUBLICE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

Compartiment  

asistenţă maternală 

84 asistenți maternali profesioniști M;G   112 

 

Compartimentul  

asistenți personali profesioniști 
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85 asistenți personali profesioniști M;G   26 

Centrul de îngrijire şi asistenţă  

pentru persoane adulte cu dizabilități Abrud 

86 șef centru  - gradul II S   1 

87 Medic primar S  1 

88 psiholog practicant S   1 

89 asistent social principal S   2 

90 asistent medical principal PL   6 

91 masor principal M   2 

92 infirmieră  G   19 

93 magaziner  M   1 

94 inspector de specialitate IA S   2 

95 muncitor calificat I (întreţinere) M; G   1 

96 muncitor calificat I (lenjereasă) M;G   1 

97 muncitor calificat I (fochist) M;G   3 

98 muncitor calificat IV (fochist) M;G   2 

99 muncitor calificat I (bucătar)  M; G   2 

100 muncitor calificat II (bucătar)  M; G   2 

101 muncitor calificat IV (bucătar) M;G   1 

102 spălătoreasă G   2 

103 șofer  I M;G   1 

Casa de tip familial  

nr. 15 Abrud 

104 educator principal M   5 

105 educator  M   1 

106 psiholog practicant S   0.5 

107 asistent social practicant S   0.5 

108 asistent medical PL   3 

109 asistent medical debutant PL   1 

Casa de tip familial  

nr. 2 Abrud 

110 educator principal M   4 

111 educator  M   1 

112 asistent medical debutant PL   1 

113 asistent medical PL   3 

114 psiholog practicant S   1 

115 asistent social principal S   1 

Casa de tip familial  

nr. 3 Abrud 

116 asistent social principal SSD;S   1 

117 educator principal M   4 

118 educator M   1 

119 educator debutant M   1 

120 asistent medical PL   2 

121 asistent medical debutant PL   1 

122 psiholg practicant S   1 

Casa de tip familial nr. 6 Cîmpeni 

123 psiholog practicant S   0.5 

124 asistent social debutant S   0.5 

125 asistent medical PL   3 

126 asistent medical principal PL;SSD   1 
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127 educator principal M   2 

128 educator M   2 

129 educator debutant M   1 

Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități  

nr. 6 Abrud 

130 infirmier G   8 

Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități  

nr. 7 Abrud 

131 asistent social principal S  1 

132 infirmier G   5 

Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități  

nr. 8 Abrud 

133 infirmier G   6 

Locuința protejată pentru persoane adulte cu dizabilități  

nr. 14 Abrud 

134 infirmier G   8 

Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități  

nr. 15 Abrud 

135 asistent medical PL   1 

136 asistent social principal S   1 

137 infirmier G   6 

Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități  

nr. 19 Abrud 

138 asistent social principal S   1 

139 asistent medical PL   1 

140 infirmier G   5 

141 maseur M   1 

142 şofer I G;M  1 

143 muncitor calificat I G;M  1 

Centrul de îngrijire şi asistenţă  

pentru persoane adulte cu dizabilități Baia de Arieş 

144 șef centru  - gradul II S   1 

145 adjunct șef centru - gradul II S   1 

146 medic S   1 

147 kinetoterapeut debutant S   1 

148 terapeut ocupaţional S   1 

149 terapeut ocupaţional debutant S   1 

150 psiholog stagiar S   1 

151 asistent social principal S   1 

152 asistent social debutant S   1 

153 asistent medical PL;SSD   6 

154 asistent medical principal     1 

155 infirmier G   19 

156 muncitor calificat I (bucătar) G   4 

157 muncitor calificat IV (bucătar) G   1 

158 muncitor calificat I (întreținere) G;M   1 

159 muncitor calificat I (fochist) G;M   4 

160 muncitor calificat IV (fochist) G;M   1 

161 referent IA M   1 

162 magaziner  G;M   1 

163 îngrijitor G   2 

Centrul de tranzit Alba Iulia 



 

59 

164 asistent social principal S   1 

165 psiholog practicant S   1 

166 terapeut ocupaţional debutant S   1 

167 educator M   1 

168 educator debutant M   1 

Centrul de primire în regim de urgenţă „Pinocchio” Alba Iulia 

169 asistent social principal S   1 

170 asistent medical principal PL   0.5 

171 asistent medical PL   0.5 

172 psiholog practicant S   1 

173 psiholog practicant S   0.5 

174 psihopedagog S   0.5 

175 educator principal M   3 

176 educator SSD   1 

177 educator M   2 

178 educator debutant M   1 

179 administrator I M   0.5 

Casa de tip familial  

nr. 9 Alba Iulia 

180 inspector de specialitate II S   1 

181 asistent medical PL   3 

182 asistent medical principal PL   0.5 

183 asistent medical debutant PL   0.5 

184 psihopedagog S   1 

185 psiholog stagiar S   1 

186 educator principal M   4 

187 educator M   3 

188 educator debutant M   1 

189 administrator I M   0.5 

Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități  

nr. 16 Alba Iulia 

190 infirmier G   7 

191 asistent medical principal PL   1 

Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Arnsbergˮ 

192 șef centru - gradul II S   1 

193 medic primar (pediatru) S   0.5 

194 medic (pediatru) S   1 

195 medic primar (medicină de recuperare) S   0.25 

196 medic specialist (medicină de recuperare) S   0.25 

197 medic specialist (medicină de recuperare) S   0.25 

198 medic primar (medicină de recuperare) S   0.25 

199 medic primar (neurologie infantilă) S   0.5 

200 psiholog specialist S   1 

201 psiholog specialist S   0.5 

202 psiholog specialist S   0.5 

203 psiholog practicant S   3 

204 psiholog stagiar S   1 

205 asistent social specialist S   1 

206 asistent social principal S   1 

207 kinetoterapeut principal S   4 

208 kinetoterapeut S   2 
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209 fiziokinetoterapeut S   1 

210 fiziokinetoterapeut  specialist S   1 

211 asistent medical principal PL;SSD   4 

212 asistent medical PL;SSD   1 

213 terapeut ocupaţional S   2.5 

214 terapeut ocupaţional debutant S   1 

215 psihopedagog S   1 

216 psihopedagog principal S   0.5 

217 psihopedagog S   0.5 

218 logoped S   1 

219 masor M   1 

220 masor M   0.5 

221 masor M   0.5 

222 referent IA M   1 

223 muncitor calificat I (spălătoreasă) G   1 

224 îngrijitor G   0.5 

225 îngrijitor  G   2 

226 administrator I M   0.5 

Centrul de plasament Blaj 

227 șef centru – gradul II S   1 

228 medic specialist (neurolog) S   0.25 

229 medic specialist (pediatru) S   0.5 

230 medic specialist (psihiatru) S   0.25 

231 asistent social specialist S   1 

232 asistent social practicant S   1 

233 asistent social debutant S   2 

234 psiholog specialist S   0.5 

235 psiholog specialist S   0.5 

236 psiholog practicant S   1 

237 inspector de specialitate I S   1 

238 inspector de specialitate II S   1 

239 educator S   1 

240 educator debutant S   1 

241 educator principal M   8 

242 educator M   5 

243 educator debutant M   1 

244 asistent medical principal PL;SSD   2 

245 asistent medical debutant PL   2 

246 muncitor calificat I (bucătar) M;G   3 

247 muncitor calificat II (bucătar) M;G   1 

248 muncitor calificat I (lenjereasă) M;G   1 

249 muncitor calificat I (întreținere) M:G   2 

250 șofer I M;G   1 

251 îngrijitor  G   2 

Casa de tip familial în comunitate Blaj 

252 educator principal M   4 

253 educator M   2 

254 educator debutant M   1 

255 asistent medical  PL   1 

256 asistent medical debutant PL   3 

Centrul de plasament de tip familial Mănărade 
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257 asistent medical PL   2 

258 asistent medical debutant PL   1 

259 educator principal M   4 

260 educator M   5 

261 educator debutant M   1 

Casa de tip familial  

nr. 4 Blaj 

262 asistent medical debutant S   1 

263 psiholog practicant S   0.5 

264 asistent medical PL   4 

265 educator principal M   4 

266 educator M   3 

267 educator debutant M   1 

268 îngrijitor  G   1 

Casa de tip familial pentru copii cu dizabilităţi Sîncrai 

269 șef centru - gradul II S   1 

270 psihopedagog principal S   1 

271 asistent medical principal PL   1 

272 asistent medical PL   2 

273 asistent medical debutant PL   1 

274 educator principal M   7 

275 educator M   1 

276 muncitor calificat I (întreținere) G   1 

277 paznic G  1 

Casa de tip familial  

nr. 1 Aiud 

278 psihopedagog principal S   1 

279 psihopedagog S  1 

280 educator principal M   5 

281 educator debutant M   2 

282 asistent medical principal S   1 

283 asistent medical PL   3 

284 muncitor calificat I (întreţinere) G   1 

285 referent IA M  1 

286 magaziner G;M  1 

Casa de tip familial  

nr. 5 Aiud 

 

287 asistent medical PL   1 

288 asistent medical debutant PL   1 

289 educator debutant M   5 

 

Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități  

nr. 17 Sîncrai 

290 infirmier G   8 

Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități  

nr. 18 Sîncrai 

291 asistent medical principal PL  1 

292 infirmier G  7 

Casa de tip familial „Speranţa Copiilorˮ Cugir 

293 șef centru gradul II S   1 

294 asistent medical PL   3 
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295 asistent social principal S   1 

296 psihopedagog S   1 

297 educator principal M   2 

298 educator M   5 

299 educator debutant M   1 

300 educatoare  M   1 

Centrul maternal pentru 6 cupluri mamă - copil „Speranţaˮ Alba Iulia 

301 șef centru - gradul II S   1 

302 asistent social principal S   1 

303 psiholog stagiar S   1 

304 asistent medical principal PL;SSD   2 

305 educator principal SSD   1 

306 educator  S   1 

307 educator principal M   1 

Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  

pentru persoane adulte cu dizabilități Galda de Jos 

308 șef centru – gradul II S   1 

309 medic primar S   2 

310 medic primar (psihiatrie) S   0.5 

311 medic primar (psihiatrie) S   0.5 

312 medic specialist (psihiatrie) S   2 

313 medic S   5 

314 asistent social principal S   5 

315 asistent social specialist S   1 

316 kinetoterapeut S   1 

317 psiholog specialist S   0.5 

318 psiholog specialist S   0.5 

319 psiholog specialist S   2 

320 psiholog practicant S   3 

321 terapeut ocupaţional S   7 

322 terapeut ocupaţional debutant S   7 

323 instructor de ergoterapie M;PL   1 

324 instructor de ergoterapie debutant M;PL   1 

325 asistent medical principal PL;SSD   31 

326 asistent medical PL;SSD   6 

327 asistent medical debutant PL;SSD   2 

328 maseur principal M   4 

329 maseur M   3 

330 infirmier G   125 

331 infirmier debutant G   15 

332 farmacist S   2 

333 fiziokinetoterapeut debutant S   1 

334 inspector de specialitate IA S   4 

335 inspector de specialitate I S   1 

336 inspector de specialitate II S   3 

337 inspector de specialitate debutant S   2 

338 inspector IA SSD  1 

339 magaziner  G;M   1 

340 kinetoterapeut debutant S   1 

341 kinetoterapeut principal S   1 

342 profesor C.F.M. principal S   1 
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343 profesor C.F.M. S   1 

344 subinginer IA SSD;S   1 

345 muncitor calificat I (bucătar) M;G   6 

346 muncitor calificat II (bucătar) M;G   3 

347 muncitor calificat IV (bucătar) M;G   2 

348 muncitor calificat I (instalator) M;G   1 

349 muncitor calificat I (electrician) M;G   3 

350 muncitor calificat I (frizer) M;G   2 

351 muncitor calificat I (fochist) M;G   6 

352 spălătoreasă M;G   7 

353 muncitor calificat I (lenjereasă) M;G   1 

354 muncitor calificat II (lenjereasă) M;G   1 

355 muncitor calificat I (croitoreasă) M;G   1 

356 șofer I M;G   1 

 

Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități  

nr. 10 Cricău 

357 asistent social specialist SSD;S   1 

358 infirmier G   5 

Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte 

 cu dizabilități Gîrbova 

359 șef centru  - gradul II  S   1 

360 inspector de specialitate I S   2 

361 asistent social principal S   1 

362 psiholog practicant S   1 

363 medic primar S   1 

364 masor M  1 

365 masor debutant M   1 

366 asistent medical principal PL   3 

367 asistent medical PL   3 

368 infirmier G   23 

369 infirmier debutant G   1 

370 magaziner  M   1 

371 muncitor calificat I (bucătar) G;M   1 

372 muncitor calificat II (bucătar) G;M   1 

373 muncitor calificat IV (bucătar) G;M   3 

374 spălătoreasă G   1 

375 muncitor calificat I (lenjereasă) G   1 

376 șofer I G;M   1 

377 muncitor calificat I (întreţinere) G;M   3 

Locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilități  

nr. 13 Gîrbova 

378 infirmier G   7 

379 asistent medical debutant PL  1 

Locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilități  

nr. 3 Gîrbova 

380 infirmier G   9 

381 infirmier debutant G   1 

TOTAL GENERAL 1094 

NOTA: 

 *   funcţie publică de conducere    
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 ** funcţie publică de execuţie    

 

 

                                 CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                    Ion DUMITREL                                         Vasile BUMBU 
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Anexa nr. 2 la Regulamentul de organizare și funcționare al  

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba 

 

 

REGULAMENT 

de organizare și funcționare a serviciului social 

furnizat la domiciliu: Compartimentul asistență maternală 

 

Art. 1. Definiție 

(1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului 

social Compartimentul asistență maternală, înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba 

nr. 9 din 31 ianuarie 2000. 

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru persoanele beneficiare, 

pentru angajații Compartimentul asistență maternală și, după caz, pentru membrii familiei 

beneficiarilor, reprezentanții legali sau pentru persoanele care vizitează beneficiarii. 

Art. 2. Identificarea serviciului social 

Serviciul social: Compartimentul asistență maternală, cod serviciu social: 8790SF-C, este 

înființat și administrat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, 

acreditată conform Certificatului de acreditare seria AF, nr. 000020 din data de 10.04.2014.  

Serviciul social: Compartimentul asistență maternală deține licența de funcționare  seria 

LF, nr. 0001592 și are sediul în Alba Iulia, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 68, județul Alba. 

Art. 3. Scopul serviciului social 

Scopul serviciului social Compartimentul asistență maternală este de a asigura, la 

domiciliul asistentului maternal profesionist, o perioadă determinată de timp, creșterea și 

îngrijirea copilului, cu sau fără handicap, separat de părinții săi, ca urmare a stabilirii măsurii de 

protecție specială – plasament, în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind 

protecția și promovarea drepturilor copilului. 

Art. 4. Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare 

(1) Serviciul social Compartimentul asistență maternală funcționează cu respectarea 

prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de 

Legea nr. 292/2011, cu  modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind protecția și 

promovarea drepturilor copilului, precum și a altor acte normative secundare aplicabile 

domeniului. 

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Compartimentul asistență maternală 

funcționează cu respectarea prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în 

domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare și a Ordinului secretarului de stat al 

Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie nr. 35 din 15 mai 2003, privind 

aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protecției copilului la asistentul 

maternal profesionist și a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde. 

(3) Serviciul social Compartimentul asistență maternală, o structură funcțională a 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, fără personalitate juridică.  

Art. 5. Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

Serviciul social Compartimentul asistență maternală se organizează și funcționează cu 

respectarea: 

a.)  principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială;  

b.) principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în 

legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte 

internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate 

aplicabile.  

Principiile specifice care stau la baza prestării serviciului social, sunt următoarele: 

 respectarea, cu prioritate, a dreptului de a trăi în propria familie sau, dacă acest lucru 

nu este posibil, într-o familie substitutivă sau, după caz, într-un mediu familial (domiciliul 

persoanei care acordă îngrijirea copilului);  

 respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;  
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 protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește 

egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea 

personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele 

beneficiare;  

 asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;  

 asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor 

lor;     

 ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se 

cont de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu; 

 facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe cu 

frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat 

legături de atașament, atunci când aceștia își manifestă real interesul;  

 promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;  

 asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;  

 preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie pentru 

scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei 

beneficiare de a trăi independent și a ofertei pe care familia și comunitatea o oferă;  

 încurajarea, în raport cu vârsta, a inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și 

a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;  

 asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare, în funcție de 

resursele umane și financiare asigurate, în situații de criză și în funcție de particularitățile 

cazului;  

 asigurarea confidențialității și a eticii profesionale; 

 primordialitatea responsabilității persoanei/familiei naturale cu privire la dezvoltarea 

propriilor capacități de integrare socială şi implicarea activă în soluționarea situațiilor de 

dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;  

 colaborarea cu serviciul public de asistență socială și cu primăriile de domiciliu ale 

părinților. 

Art. 6. Beneficiarii serviciilor sociale 

Beneficiarii serviciului social: Compartimentul asistență maternală, pentru care directorul 

general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Comisia pentru 

Protecția Copilului Alba sau instanța judecătorească au dispus instituirea unei măsuri de protecție 

specială la asistent maternal profesionist, sunt: 

a.) copilul ai cărui părinți sunt decedați, necunoscuți, decăzuți din exercițiul drepturilor 

părintești sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părintești, puși sub interdicție, 

declarați judecătorește morți sau dispăruți, când nu a putut fi instituită tutela; 

b.) copilul care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija părinților 

din motive neimputabile acestora; 

c.) copilul abuzat sau neglijat; 

d.) copilul găsit sau copilul părăsit în unități sanitare; 

e.) copilul părăsit/găsit pe raza județului Alba dar ai cărui părinți domiciliază pe raza altor 

județe.  

Art. 7. Condiții de accesare a serviciilor sociale furnizate de  Compartimentul asistență 

maternală 

Accesul beneficiarilor în cadrul serviciului social se face în baza dispoziției privind 

plasamentul în regim de urgență a directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Alba, hotărârii Comisiei pentru Protecția Copilului Alba sau în baza 

Sentinței Civile emisă de instanțele judecătorești prin care se stabilește măsura plasamentului sau 

măsura plasamentului în regim de urgență (ordonanță președințială). 

 La baza luării deciziei de plasare a beneficiarilor în cadrul serviciului social, stă dosarul 

social al beneficiarului care conține minim următoarele documente:  

  sesizare/cerere,  

  raport privind situația psiho-socială a familiei,  

 raport de evaluare a nevoilor copilului, hotărâre de stabilire a gradului de handicap 

sau/și a orientării școlare (după caz), 
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  plan individualizat de protecție,  

 alte documente (medicale, școlare, de identitate, de stare civilă) pe care asistentul 

social le poate solicita și considera relevante în activitatea de evaluare a nevoilor și situației 

copilului.  

 

Art. 8. Condiții de încetare a serviciilor furnizate 

Serviciile furnizate în cadrul serviciului social Compartimentul asistență maternală, 

încetează, pentru beneficiari, în una din următoarele situații: 

 modificarea dispoziției privind plasamentul în regim de urgență/hotărârii Comisiei 

pentru Protecția Copilului Alba/sentinței civile în baza căreia s-au acordat serviciile sociale; 

 încetarea de drept a furnizării serviciilor sociale ca urmare a împlinirii vârstei de 18 

ani; 

 decesului beneficiarului. 

Art. 9. Drepturi și obligații: 

(1) Beneficiarii serviciului social Compartimentul asistență maternală, au următoarele 

drepturi: 

a.) să participe, în raport cu vârsta, la procesul de luare a deciziilor în furnizarea 

serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică; 

b.) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite; 

c.) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin 

condițiile care au generat situația de dificultate; 

d.) să fie asistați/reprezentați în exercitarea drepturilor de către specialiștii Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, atunci când nu au capacitate de 

exercitare a drepturilor; 

e.) să li se garanteze demnitatea și intimitatea; 

f.) să participe, în raport cu vârsta, la evaluarea serviciilor sociale primite. 

(2) Beneficiarii serviciului social Compartimentul asistență maternală, au următoarele 

obligații: 

a.) să furnizeze, în raport cu vârsta, informații corecte cu privire la identitate, situație 

familială, socială, medicală și economică; 

b.) să participe, în funcție de particularitățile individuale și de vârstă , la procesul de 

furnizare a serviciilor sociale; 

c.) familiile naturale, după caz, vor contribui în conformitate cu legislația în vigoare la 

plata totală sau parțială a serviciilor furnizate  beneficiarilor  serviciului; 

d.) să comunice, în raport cu vârsta, orice modificare intervenită în legătură cu situația lor 

personală; 

e.) să respecte prevederile prezentului regulament. 

Art. 10. Activități și funcții:  

Principalele funcții ale serviciului social Compartimentul asistență maternală, sunt 

următoarele: 

a.) de furnizare a serviciilor sociale, prin asigurarea următoarelor activități: 

1. Găzduire pe perioadă determinată; 

2. Îngrijire personală; 

3. Cazare; 

4. Masa, inclusiv preparare hrană caldă; 

5. Menaj; 

6. Curățenie; 

7. Socializare și activități culturale; 

8. Dezvoltare abilități de viață independentă; 

9. Educare informală/nonformală; 

10. Informare și consiliere; 

11. Evaluare psiho-socială; 

12. Consiliere psiho-socială și suport emoțional; 

13. Integrare/reintegrare familială;  

14. Orientare vocațională, în funcție de vârsta beneficiarului. 
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b.) de informare a beneficiarilor, prin asigurarea următoarelor activități: 

1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba în a cărei 

structură funcționează serviciul, informează potențialii beneficiari, publicul larg și autoritățile 

publice despre domeniul de activitate al serviciului. 

2. Prezentarea beneficiarilor, sau potențialilor beneficiari, a tipurilor de activități 

desfășurate în cadrul serviciului, criteriile de admitere, documentele necesare, etc; 

c.) de promovare a drepturilor beneficiarilor, prin asigurarea următoarelor 

activități: 

1. Prezentarea de materiale informative pe site-ul instituției și/sau în presa scrisă; 

2. Susținerea beneficiarilor în exprimarea liberă a opiniei; 

3. Încurajarea participării beneficiarilor la activități extrașcolare, desfășurate în 

comunitate; 

4. Menținerea legăturii cu familia naturală/familia extinsă. 

 

d.) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități: 

1. Asigurarea infrastructurii și logisticii. 

e.) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane, prin realizarea 

următoarelor activități: 

1. Asigurarea, prin asistentul maternal profesionist, a dreptului la hrană, 

îmbrăcăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale 

cultural-sportive, precum și sume de bani pentru nevoi personale;  

2. Asigurarea calității condițiilor de locuit; 

3. Formarea și autoformarea continuă a personalului, disponibilitatea, capacitatea 

empatică și motivația personalului.  

Art. 11. Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 

Serviciul social Compartimentul asistență maternală funcționează cu un număr de 112 

norme de asistenți maternali profesioniști, conform Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 

324/13 decembrie 2018, din care: 

 personal de specialitate de îngrijire și asistență: 112 norme (asistenți maternali 

profesioniști).  

 Compartimentul asistență maternală este coordonat de către șeful Serviciului 

management de caz pentru copii și managementul calității serviciilor de tip familial, iar 

activitatea de management de caz a copiilor aflați cu măsură de protecție specială - plasament la 

asistent maternal profesionist, precum și activitățile de evaluare, formare, atestare și monitorizare 

a activității asistenților maternali profesioniști sunt desfășurate de specialiștii din cadrul structurii 

mai sus menționate.   

Art. 12. Personalul de specialitate de îngrijire și asistență:  

  asistent maternal (531201) 

Atribuțiile şi responsabilităţile asistentului maternal – cod COR 531201 

 a.) să respecte identitatea și persoana copilului și să păstreze confidențialitatea 

informațiilor pe care le primește cu privire la copil și la familia acestuia;  

b.) să asigure integrarea copiilor în familia sa aplicându-le un tratament egal cu al 

celorlalți membri ai familiei; 

c.) locuința asistentului maternal să fie confortabilă, să fie bine întreținută și să fie 

menținută permanent curățenia și igiena; 

d.) fiecare copil plasat va avea propriul pat, dulap, spațiu pentru studiu și joacă; 

e.) asistentul maternal va prezenta copilului potențialele surse de risc, echipamentele 

electrice și cele provocatoare de incendii din casă, curte și împrejurimi, în concordanță cu vârsta 

acestuia; 

f.) asistentul maternal se va asigura că nu vor fi lăsate la îndemâna copilului obiectele şi 

substanțele toxice care pot pune în pericol sănătatea și viața acestuia(de exemplu: medicamente, 

obiecte mici, ascuțite, detergenți, etc.); 

g.) hainele copiilor să fie personalizate, suficiente, bine întreținute și adecvate sexului, 

vârstei copilului și sezonului; 
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h.) asistentul maternal asigură pentru copil o dietă care să țină cont de nevoile de 

dezvoltare și starea de sănătate ale acestuia, precum și de preferințele sau specificul cultural și 

religios al copilului; 

i.) asistentul maternal va participa la activitățile de joc ale copilului, având rol de 

partener, coordonator și educator; 

j.) participă, împreună cu personalul de specialitate din cadrul instituției,  la elaborarea 

Planului individualizat de protecție, implementarea activităților de recuperare-socializare, 

conform nevoilor și preferințelor personale ale beneficiarilor și evaluarea progresului 

beneficiarilor în conformitate cu obiectivele propuse.  

 

Art. 13. Finanțarea serviciului 

(1) În estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, serviciul are în vedere asigurarea 

resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de 

calitate aplicabile. 

(2) Finanțarea cheltuielilor serviciului se realizează prin bugetul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Alba. 

 Art. 14. (1) Prezentul regulament constituie anexă a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi se 

completează de drept cu prevederile legale în vigoare sau ulterioare. 

(2) Modificarea/completarea prezentului regulament se face prin hotărâre a Consiliului 

Judeţean Alba.  

Art. 15. La data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 324/13 

decembrie 2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentului de 

organizare și funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

își încetează aplicabilitatea prevederile anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

126 din 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. 

 

                                     CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 
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Anexa nr. 4 la Regulamentul de organizare și funcționare  

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba 

 

                  REGULAMENT 

                      de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare: 

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ 

PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI ABRUD 

 

       Art. 1.  Definiţie 

(1)  Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului 

social „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Abrud”, aprobat 

conform Hotărîrii Consiliului Judeţean Alba nr. 198/18 noiembrie 2004. 

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, 

cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 

legali/convenţionali, vizitatori. 

     Art. 2. Identificarea serviciului social 

     Serviciul social „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilităţi Abrud”, cod serviciu social 8790 CR-D-I, cu sediul în localitatea Abrud, str. 

Republicii, nr. 2-4, judeţul Alba, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, acreditat conform Certificatului de acreditare  

nr.000020,  CUI 9266163.         

Art. 3. Scopul serviciului social 

Scopul serviciului social „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilităţi Abrud” este de a acorda persoanelor adulte cu dizabilităţi aflate în situaţii de 

dificultate socială, care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate, servicii de  găzduire, îngrijire 

personală, asistenţă pentru sănătate, recuperare reabilitare funcţională, promovarea unui stil de 

viaţă independent şi activ,  informare, evaluare a nevoilor, integrare/reintegrare socială a 

persoanelor adulte cu dizabilităţi în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi 

combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.  

Art. 4. Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 

(1)  Serviciul social „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilităţi Abrud” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi 

funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecția şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, cu  modificările şi completările ulterioare, precum şi a 

altor acte normative secundare aplicabile domeniului. 

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei 

sociale şi persoanelor vârstnice nr. 67 din 21 ianuarie 2015 privind aprobarea Standardelor 

minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate  persoanelor adulte cu 

dizabilităţi. 

(3)  Serviciul social „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă  pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilităţi Abrud” este înfiinţat în baza Hotărîrii Consiliului Judeţean Alba nr. 198/18 

noiembrie 2004 ca serviciu de tip rezidenţial organizat în structura Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba,  în regim de componentă funcţională a acesteia, 

fără personalitate juridică, este condus de un şef centru şi se subordonează directorului general 

adjunct pe probleme sociale, metodologic fiind coordonat de Serviciul management de caz 

pentru persoane adulte cu dizabilități și monitorizare servicii sociale. 

  (4) Serviciul social „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilităţi Abrud” are o capacitate maximală de 50 beneficiari. 

Art. 5. Principiile care stau la baza acordării serviciului social 

      Serviciul social „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități 

Abrud” se organizează şi funcţionează cu respectarea: 

a.) principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială; 

b.) principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în 

legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte 

http://lege5.ro/en/Mobile/Gratuit/gi4diobsha/legea-asistentei-sociale-nr-292-2011?pid=&d=2015-11-10
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internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate 

aplicabile.  

Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „Centrului de 

Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi  Abrud” sunt următoarele: 

 respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

 protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte 

egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea 

personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele 

beneficiare; 

 asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

 deschiderea către comunitate; 

 asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor 

lor; 

 asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în 

unitate a unui personal mixt; 

           ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se 

cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de 

exerciţiu; 

           facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, 

după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a 

dezvoltat legături de ataşament, atunci când aceştia îşi manifestă real interesul;  

           promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

           asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare  şi 

intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare în funcţie de resursele umane şi financiare 

asigurate, în situaţii de criză şi în funcţie de particularităţile cazului; 

           preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după 

caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi 

abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

           încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 

acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

           asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

           primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 

capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care 

se pot confrunta la un moment dat; 

           colaborarea centrului direct şi prin intermediul Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială  

şi Protecţia  Copilului Alba  cu serviciul public de asistenţă socială sau primăriile de domiciliu 

ale beneficiarilor/aparţinătorilor. 

Art. 6. Beneficiarii serviciilor sociale 

     (1)  Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă  pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilităţi Abrud” sunt: Persoane adulte cu dizabilităţi încadrate în diferite 

grade de handicap  cu domiciliul pe raza judeţului Alba care au  Decizie de admitere în „Centrul 

de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Abrud”, act emis de către Comisia 

de Evaluare a  Persoanelor Adulte cu Handicap  Alba. 

(2) „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă  pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi  Abrud” 

realizează admiterea beneficiarilor cu respectarea Procedurii de Admitere aprobată de Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.  

,,Centrul de Îngrijire şi Asistenţă  pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Abrud” 

întocmeşte,  pentru fiecare beneficiar,  un dosar de servicii şi dosarul personal al beneficiarului 

care conţine, cel puţin, următoarele documente:  

 cerere de admitere în centru, completată de beneficiar sau de reprezentantul legal; 

 decizia de admitere, aprobată sau, după caz, avizată de reprezentantul furnizorului, în 

original; 

 recomandare medicală din care rezulta tipul de instituţie indicat; 

 copie după B.I/C.I, certificat de naştere/căsătorie/deces al  aparţinătorului; 

 copie după documentul care atestă încadrarea în grad de  handicap; 
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 adeverinţă de venit de la Administraţia financiară; 

 contractul de furnizare servicii, semnat de părţi, în original; 

 documente doveditoare a situaţiei locative; 

 ultimul talon de pensie, dacă este cazul; 

 anchetă socială şi planul de servicii  

 angajament de plată - după caz  

 investigaţii paraclinice cu rezultat favorabil integrării in comunitate. 

(3)  „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă  pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Abrud” în 

baza Procedurii proprii de încetare/sistare a serviciilor stabileşte şi aduce la cunoştinţa 

beneficiarilor condiţiile de încetare/sistare a serviciilor pe perioadă determinată. 

Principalele situaţii în care centrul încetează/sistează acordarea serviciilor către beneficiar 

pe o anumită perioadă de timp sunt următoarele : 

 la cererea beneficiarului/reprezentantului legal; 

 la cererea reprezentantului legal al beneficiarului lipsit de discernământ;  

 transfer pe perioadă nedeterminată în alt centru de tip rezidenţial/altă instituţie, la 

cererea scrisă a beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal;  

 la recomandarea centrului rezidenţial care nu mai are capacitatea de a acorda toate 

serviciile corespunzătoare nevoilor beneficiarului; 

 în cazul închiderii centrului rezidenţial,  

 în caz de deces al beneficiarului; 

 când nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiar/reprezentantul legal al 

acestuia.  

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 

pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi  Abrud”, au următoarele drepturi: 

a.) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de 

rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 

b.) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv 

la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 

c.) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 

d.) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin 

condiţiile care au generat situaţia de dificultate; 

e.) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de 

exerciţiu; 

f.) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

g.) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

h.) să li se respecte toate drepturile speciale pentru persoane cu dizabilităţi 

  (5)  Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul de Îngrijire si 

Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Abrud” au următoarele obligaţii: 

a.) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, 

medicală şi economică; 

b.) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a 

serviciilor sociale; 

c.) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale 

furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

d.) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

e.) să respecte prevederile prezentului regulament precum şi a obligaţiilor asumate prin 

contractul de furnizare de servicii. 

 Art. 7. Principalele funcţii ale serviciului social „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă  

pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Abrud” sunt următoarele: 

a.) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 

următoarele activităţi: 

1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana 

beneficiară; 

2. găzduire pe perioada nedeterminată; 

3. îngrijire personală a persoanelor care necesită ajutor; 
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4. asistenţă pentru sănătate; 

5. recuperare şi reabilitare funcţională. 

b.) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi 

publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. sesiuni de informare a beneficiarilor cu privire la activitatea curentă a centrului; 

2. informarea potenţialilor beneficiari  se face prin prezentarea materialelor 

informative cuprinzind pliante , ghidul beneficiarului; 

3. accesul cunoaşterii centrului printr-un program de vizită, consemnat într-un 

registru de vizite de către personalul de serviciu; 

4. elaborarea de rapoarte de activitate. 

c.) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 

promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de 

dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane 

beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. activităţi de integrare /reintegrare socială (excursii, plimbări, vizite la diferite 

instituţii); 

2. socializare şi activităţi culturale (participarea la slujbele religioase, diverse 

activităţi culturale desfăşurate în societate); 

3. obţinerea unei stări de bine, evitarea izolării prin  implicarea în activităţi de 

grup; 

4. asigurarea păstrarii confidenţialităţii asupra informaţiilor, prin sedinţe de 

consiliere socială. 

d.) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a 

serviciilor; 

2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

3. planificare activităţi /servicii; 

4. evaluare. 

e.) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin 

realizarea următoarelor activităţi: 

1. asigurarea calităţii spaţiilor destinate recuperării şi reabilitării beneficiarilor; 

2. asigurarea calităţii hranei în raport cu resursele financiare; 

3. asigurarea logisticii în funcţie de nevoile beneficiarilor şi resursele furnizorului; 

4. formarea şi autoformarea continuă a personalului, disponibilitatea, capacitatea 

empatică şi motivaţia personalului. 

Art. 8. Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 
(1)  1. Serviciul social „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilităţi Abrud” funcţionează cu un număr de 50 posturi, conform prevederilor Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 324 din 13 decembrie 2018, din care: 

         a.) personal de conducere: 1 post 

         b.) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă, personal de specialitate şi 

auxiliar aprobat: 31  posturi; 

        c.) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire 

aprobat: 18 posturi; 

        2.  Personalul de specialitate reprezintă 62% din totalul personalului. 

        3.  Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de 50 

posturi prevăzut în statul de funcţii aprobat.  

      (2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/1, conform HG nr. 867/2015 pentru aprobarea 

Nomenclatorului serviciilor sociale precum si a regulamentelor- cadru de organizare şi 

funcţionare a serviciilor sociale. 

      (3) Conducerea administrativă, îndrumarea, controlul activităţii curente a Centrului de 

Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Abrud şi gestionarea bunurilor  aflate 

în patrimoniul acestora vor fi asigurate de către şeful de centru, care realizează şi comunicarea 

permanentă cu conducerea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba; 



 

74 

(4)  Metodologic activitatea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilităţi   Abrud este coordonată  de către Serviciul Management de caz pentru persoane 

adulte cu dizabilități și Monitorizare Servicii Sociale   din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

       (5)  Serviciile de nutriţie şi dietetică sunt asigurate prin încheierea unui contract de 

prestări servicii de specialitate. 

       (6)  Serviciile de informare, consiliere, evaluare sociala şi psihologică sunt asigurate de 

către specialişti care funcţionează în cadrul Centrului sau în  structurile specializate ale Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Alba. 

Art. 9.  Personalul de conducere 

Conducerea centrului este asigurată de un  şef de centru şi respectiv coordonator personal 

de specialitate; 

Atribuţiile şefului de centru sunt : 

a.) asigură şi răspunde de coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate în 

cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi   Abrud, precum 

şi Locuinţei Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Nr. 6 Abrud, Locuinţei Protejate 

pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Nr. 7 Abrud, Locuinţei Protejate pentru Persoane Adulte 

cu Dizabilităţi Nr. 8 Abrud, Locuinţei Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Nr. 14 

Abrud, Locuinţei Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Nr. 15 Abrud, Locuinţei 

Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Nr. 19 Abrud, de personalul serviciilor, precum 

şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în 

mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării 

serviciilor sociale, codului muncii etc.; 

b.) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul 

implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului; 

c.) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi 

perfecţionare; 

d.) întocmeşte raportul anual de activitate; 

e.) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 

f.) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 

g.) primeşte şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale 

drepturilor beneficiarilor în cadru serviciului care îl conduce; 

h.) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi 

dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor 

activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 

i.) reprezintă serviciul în relaţiile cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din 

ţară şi din străinătate. 

        Art. 10.   Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi 

auxiliar 

(1) Personalul de specialitate este format din: 

   a.) medic (221107) 

Atribuţiile medicului:  

 organizează şi  răspunde de activitatea de asistenţă medicală acordată persoanelor 

internate aflate în  îngrijire; 

 supraveghează continuu starea de sănătate şi profilaxia îmbolnăvirilor asistaţilor din 

centrul rezidenţial; 

 examinează  la  internare şi, după  caz, la externare  fiecare persoană aflată în îngrijire; 

 examinează zilnic, din punct de vedere medical starea sănătăţii asistaţilor din centru; 

 întocmeşte foile de observaţie ale persoanelor internate şi consemnează în acestea  

tratamentul şi evoluţia bolii; 

 asigură păstrarea documentelor  medicale (foi de  observaţie, buletine  de analize, 

bilete de ieşire şi altele asemenea); 
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 instituie sau  urmăreşte, după caz, aplicarea tratamentelor medicale şi a regimurilor 

dietetice  supraveghează tratamentele medicale efectuate, de cadrele medii sanitare, iar la nevoie 

le efectuează personal; 

 asigură respectarea recomandărilor cuprinse în biletele de ieşire, scrisori medicale, 

planuri de recuperare şi altele asemenea eliberate de alte instituţii medicale pentru persoanele 

internate; 

 direcţionează către alte unităţi medicale cazurile care necesita îngrijire medicală de 

specialitate. 

   b.)  psiholog (263411) 

Atribuţiile psihologului:   

 evaluează psihologic și stabilește psihodiagnosticul clinic prin identificarea factorilor 

psihologici implicați în tulburare/boală mintală; 

 intrevenție psihologică clinică primară cu consiliere psihologică primară și psihoterapii 

scurte având ca scop controlul primar al factorilor psihologici implicați în sănătate și boală; 

 reevaluează periodic starea de progres sau regres a asistaţilor în vederea menţinerii sau 

schimbării diagnosticului şi completează, după caz, în fișa de evaluare datele obținute; 

 orientează asistaţii spre diferite activităţi instructiv terapeutice; 

 organizează activităţi individuale și de grup cu fiecare asistat, psihoterapie, activităţi de 

stimulare psihomotriă sau senzorială; 

 efectuează activitatea de psihoprofilaxie şi psihoigienă; 

 realizează consilierea individuală şi de grup a asistaţilor în funcţie de nevoile acestora 

pe baza unor planuri personalizate; 

 respectă personalitatea fiecărui asistat în parte, asigurând confortul psihic necesar 

examinării psihologice. 

   c.) asistent medical (325901) 

Atribuţiile asistentului  medical:  

 supraveghează continuu starea de sănătate a asistaţilor şi semnalează medicului aspecte 

deosebite cu privire la evoluţia şi îngrijirea bolnavilor; 

 participă la examinarea de către medici a persoanelor internate, informându-i asupra 

stării şi evoluţiei  acestora, şi  execută indicaţiile  medicilor cu  privire la  efectuarea  

tratamentului  şi  a analizelor medicale, la regimul alimentar şi la igiena persoanelor respective; 

 semnalează medicului cazurile de îmbolnăviri intercurente, asigurând după caz, izolarea 

asistaţilor bolnavi; 

 îndrumă şi controlează activitatea personalului sanitar din subordine; 

 respectă Regulamentul de ordine interioară a serviciului social, referitor la drepturile şi 

îndatoririle asistaţilor; 

 acordă primul ajutor şi cheamă medicul în situaţii de urgenţă;  

 organizează păstrarea medicamentelor primite pentru tratamentul zilnic al beneficiarilor. 

   d.)  asistent social (263501) 

Atribuţiile  asistentului social:  

 realizează comunicarea între asistaţi şi personalul care deserveşte serviciul social; 

 depistează şi rezolvă problemele de integrarea a asistaţilor în colectivitate; 

 ajută şi consiliază asistaţii în rezolvarea problemelor personale; 

 ţine evidenţa, urmăreşte şi completează la zi dosarele asistaţilor cu actele necesare; 

 aduce zilnic la cunoștința conducerii serviciului situaţiile deosebite apărute privind 

relaţiile dintre asistaţi şi dintre asistaţi şi personal; 

 consiliază  asistaţii şi îi îndrumă în vederea obţinerii de informaţii utile privind 

drepturile personale; 

 organizează programe recreative şi de dezvoltare personală pentru persoanele asistate 

din centru; 

 organizează şi mediază întâlniri între asistaţi şi aparţinători; 

 păstrează şi gestionează bunurile de valoare ale asistaţilor lipsiţi de discernământ pe 

care le utilizează numai în folosul acestora. 

   e.)  infirmier (532103) 

Atribuţiile infirmierului:  
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 supraveghează cu atenţie şi în mod permanent asistaţii, răspunde pentru securitatea 

vieţii asistaţilor şi ia măsuri de prevenire a accidentelor pe timpul cât îşi desfăşoară activitatea;  

 urmăreşte permanent starea psihică şi fizică a asistaţilor şi sesizează conducerea 

unităţii sau, după caz, asistentul medical, medicul, psihologul privind orice modificare a stării de 

sănătate a asistaţilor în cel mai scurt timp; 

 are obligaţia să cunoască măsurile de acordare a primului ajutor şi să le aplice în caz de 

nevoie; 

 însoţeşte asistaţii la aplicarea tratamentelor, a procedurilor, la internarea în spitale sau 

la consult de specialitate atunci când este cazul; 

 încurajează dezvoltarea autonomiei asistaţilor; 

 efectuează sau participă la efectuarea toaletei zilnice a persoanelor mobilizate, ori de 

câte ori este nevoie, cu respectarea normelor de igienă; 

 acordă sprijin persoanelor pentru efectuarea toaletei zilnice;  

 acordă sprijin persoanelor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice (ploscă, urinar, tăviţe 

renale şi altele asemenea). 

   f.)  masor (325501) 

Atribuţiile masorului: 

 supraveghează în mod continuu starea de sănătate a asistaţilor pe perioada aplicării 

procedurilor de masaj şi semnalează medicului aspecte deosebite cu privire la evoluţia şi 

modificările intervenite în îngrijirea bolnavilor; 

 asigură sub directa coordonare a medicului urmărirea stării de sănătate şi profilaxia 

îmbolnăvirilor, educaţia pentru sănătate, redarea autonomiei asistaţilor, efectuarea tehnicilor şi 

procedurilor de masaj recomandate de medic; 

 execută pe baza prescripţiilor medicale şi a unei planificări, tratamentele, procedurile 

medicale şi măsurile de recuperare prin masaj, în vederea recuperării medicale a asistaţilor; 

 informează medicul, la cererea acestuia, despre evoluţia stării de sănătate şi gradul de 

recuperare a asistaţilor şi consemnează procedurile efectuate; 

 acordă primul ajutor în caz de urgenţă şi cheamă imediat medicul; 

 manifestă permanent o atitudine plină de solicitudine faţă de asistat; 

 ţine evidenţa tratamentelor şi procedurilor efectuate; 

 se preocupă de aprovizionarea, utilizarea şi justificarea materialelor necesare în 

efectuarea activităţii; 

 utilizează şi păstrează în bune condiţii aparatura din dotare; 

 pregăteşte şi verifică funcţionarea aparaturii din dotare, semnalând defecţiunile. 

   Art. 11. Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: 

aprovizionare, mentenanţă, achiziţii, reparaţii este format din: 

a.) magaziner (432102) 

Atribuţiile magazinerului: 

 primeşte, eliberează, sortează şi conservă, bunurile materiale introduse în magazia 

centrului; 

 primeşte, eliberează pentru consum alimentele şi materialele numai pe bază de 

documente legale întocmite; 

 respectă concordanţa dintre datele înscrise în documentele de însoţire şi cantităţile 

existente, la primirea alimentelor şi a materialelor în magazia centrului; 

 semnează documentele de primire a mărfii în magazia centrului; 

 solicită ajutorul comisiei de recepţie dacă se constată diferenţe cantitative faţă de datele 

înscrise în documentele de însoţire; 

 răspunde de ţinerea corectă şi la zi a evidenţelor analitice şi sintetice, de înregistrarea 

în contabilitate în ordine cronologică a tuturor intrărilor şi ieşirilor şi transferuri de bunuri din 

unitate; 

 răspunde de confruntarea lunară a evidenţelor contabile cu cele din magaziile unităţii; 

 întocmeşte balanţele analitice lunare la aceste conturi; 

 întocmeşte „Listele de inventar” cu stocul scriptic, pentru inventarul anual; 

 verifică întocmirea corectă şi la timp a actelor primite de la gestionarii de bunuri 

prezentându-le totodată pentru controlul financiar preventiv; 
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 exercită atribuţii de control financiar pentru activităţile financiar contabile care impun 

acest lucru. 

b.) inspector de specialitate IA (242203); 

   Atribuţiile inspectorului de specialitate 

  asigură  şi răspunde de întreţinerea, gospodărirea, administrarea, igienizarea şi 

reparaţiile în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea personalul Centrului de Îngrijire şi 

Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Abrud; 

  coordonează, îndrumă, monitorizează şi controlează activitatea din cadrul Centrului de 

Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Abrud pe perioada absenţei din 

unitate a şefului de centru; 

  coordonează acţiunile destinate asigurării şi îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă, sănătate 

şi de petrecere a timpului liber a asistaţilor Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilităţi Abrud; 

  răspunde de gestiunea patrimoniului Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilităţi Abrud; 

  răspunde de buna întreţinere şi exploatare a patrimoniului Centrului de Îngrijire şi 

Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Abrud; 

  coordonează şi monitorizează inventarierea anuală a patrimoniului Centrului de 

Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Abrud; 

  organizează în mod raţional procesul de întreţinere şi deservire a clădirilor, centralelor 

termice, instalaţiilor de apă, lumină şi încălzire, lifturi, a blocurilor alimentare unde se prepară 

hrana pentru asistaţi Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi 

Abrud, conform dietelor prescrise de personalul medical; 

  asigură menţinerea instalaţiilor şi a utilajelor în stare permanentă de funcţionare; 

  asigură aprovizionarea cu materii şi materiale necesare desfăşurării optime a 

activităţilor care se desfăşoară în cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilităţi Abrud; 

  asigură paza bunurilor aflate în patrimoniul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilităţi Abrud. 

    c.) spălătoreasă(912103); 

   Atribuţii spălătoreasă 

 execută spălarea şi uscarea lenjeriei asistaţilor ori de câte ori este nevoie; 

 predă responsabilului blocului lenjeriei rufele curate; 

 răspunde de starea igienico - sanitară a locului de muncă şi a utilajelor pe care le 

foloseşte, precum şi de buna funcţionare a acestora; 

 asigură dezinfecţia lenjeriei înainte de prespălare; 

 are obligaţia de a cunoaşte modul de funcţionare şi folosire a maşinilor de spălat şi a 

storcătoarelor şi, în cazul în care apar defecţiuni anunţă conducerea unităţii; 

 răspunde şi verifică să nu rămână în funcţiune sau nesupravegheate aparatele electrice pe 

care le foloseşte; 

 cunoaşte şi respecată regulamentul de ordine interioară; 

 cunoaşte şi respectă programul de lucru stabilit de şeful de centru; 

 anunţă în timp util şeful de centru schimbarea turei, aceasta făcându-se cu acordul 

acestuia, preluând toate atribuţiile colegului cu care a făcut schimbul de tură; 

 are obligaţia de a respecta riguros măsurile de igienă personală şi colectivă 

d.) şofer I (832201); 

    Atribuţii şofer 

 cunoaşte şi aplică normele Codului rutier în vigoare; 

 întreţine şi utilizează autovehiculul în condiţii optime de funcţionare; 

 cunoaşte autovehiculul din punct de vedere tehnic şi îşi îmbogăţeşte cunoştinţele de 

mecanică auto; 

 efectuează cursele numai în baza foilor de parcurs eliberate de conducerea unităţii; 

 prezintă autovehiculul în bune condiţii în vedere efectuării inspecţiei tehnice periodice; 

 toate cursele le efectuează numai în baza foilor de parcurs eliberate de conducerea 

unităţii; 
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 răspunde la cererea conducerii unităţii ori de câte ori este solicitat pentru a transporta 

bolnavii la clinici, spitale, comisie de expertiză; 

 face revizia tehnică a maşinii atunci când aceasta expiră; 

e.) muncitor calificat -lenjereasă (912103); 

 Atribuţii muncitor calificat (lenjereasă) 

 primeşte de la magazie materialul pentru confecţionarea de cearşafuri, feţe de perne, feţe 

de masă; 

 are obligaţia de a verifica să nu eliberează haine fără nasturi, elastic, nereparate şi 

necălcate; 

 repară tot ce este de reparat în materie de îmbrăcăminte, lenjerie; 

 răspunde de buna funcţionare a maşinii de cusut; 

 răspunde de păstrarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar din dotare precum şi a 

documentelor pe care le foloseşte; 

 întreţine în bună stare baza materială existentă; 

 răspunde de buna funcţionare a utilajelor pe care le foloseşte; 

 răspunde şi verifică să nu rămână în funcţiune sau nesupravegheate aparatele electrice pe 

care le foloseşte. 

 cunoaşte şi respectă regulamentul de ordine interioară; 

 are obligaţia de a respecta riguros măsurile de igienă personală şi colectivă. 

f.) muncitor calificat- fochist (818204); 

      Atribuţii muncitor calificat (fochist) 

 asigură în bune condiţii funcţionarea centralei termice şi a tutoror instalaţiilor termice din 

centru; 

 răspunde de asigurarea unui confort termic optim; 

 răspunde de buna funcţionare a cazanelor din centrala termică în timpul programului de 

lucru; 

 participă la punerea în funcţiune a cazanelor; 

 nu părăseşte locul de muncă în timpul când sunt cazanele în funcţiune; 

 verifică şi supraveghează funcţionarea cazanelor şi a instalaţiilor anexe; 

 realizează supravegherea, exploatarea şi întreţinerea cazanelor şi a instalaţiilor auxiliare 

acestora, precum şi a circuitelor centralelor termice; 

 predă schimbului instalaţiile în bună stare de funcţionare prin proces verbal de predare – 

primire; 

 controlează zilnic întregul local al unităţii pentru a depista deficienţele care se ivesc; 

 are obligaţia de a purta uniformă de protecţie şi respectă riguros măsurile de igienă 

personală şi colectivă; 

g.) muncitor calificat- bucătar(512001); 

Atribuţii muncitor calificat (bucătar) 

 asigură prepararea meniurilor conform indicaţiilor date şi a reţetarului (a cărui existenţă 

este obligatorie); 

 răspunde de modul de preparare a meniurilor şi de calitatea lor; 

 răspunde de corecta păstrare a alimentelor; 

 asigură pregătirea mesei la timp; 

 răspunde de sterilizarea recipientelor în care se păstrează probele de alimente, de 

existenţa probelor de alimente şi de păstrarea acestora timp de 48 de ore; 

 răspunde de aplicarea măsurilor de igienă, protecţia muncii, P.S.I., şi educaţia pentru 

sănătate la locul de muncă. 

 are obligaţia de a purta uniformă de protecţie şi respectă riguros măsurile de igienă 

personală şi colectivă 

          h.) muncitor calificat -întreţinere (752201); 

Atribuţii muncitor calificat ( întreţinere) 

 efectuează  verificarea tuturor instalaţiilor, utilajelor aflate în funcţiune pentru a identifica 

eventualele defecţiuni, pe care le face cunoscute administratorului sau şefului de centru în scris, 

pentru a se lua măsurile de remediere; 

 întocmeşte necesarul de materiale pentru reparaţii şi îl înaintează administratorului; 
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 răspunde de aparatele, mijloacele fixe sau obiectele de inventar cu care îşi desfăşoară 

activitatea efectuează activitatea de reparaţii în timp util în aşa fel încât să nu prejudicieze 

unitatea şi răspunde de activitatea prestată; 

 întocmeşte un proces verbal împreună cu inspectorul de specialitate cu ocazia efectuării 

lucrărilor, precizând felul, locul, volumul şi materialele lucrărilor efectuate;  

 execută lucrări de zugrăvit/vopsit atunci când şeful ierarhic stabileşte; 

 răspunde de buna funcţionare a instalaţiei igienico- sanitare din centru; 

 are obligaţia de a purta uniformă de protecţie şi respectă riguros măsurile de igienă 

personală şi colectivă 

     Art. 12. Finanţarea centrului 

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea 

resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de 

calitate aplicabile. 

(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se realizează prin bugetul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

  Art. 13. (1) Prezentul regulament constituie anexă a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi se 

completează de drept cu prevederile legale în vigoare sau ulterioare. 

(2)  Modificarea/completarea prezentului regulament se face prin hotărâre a 

Consiliului Judeţean Alba.  

Art. 14. La data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 324/13 

decembrie 2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentului de 

organizare și funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

își încetează aplicabilitatea prevederile anexei nr. 9 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

126 din 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. 

                                     CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacantă - 

 director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba 

         Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 13 decembrie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- 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; 

- 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; 

- raportul de specialitate nr. 24524 din 5 decembrie 2018 al Biroului resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică 

locală, juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 

Sănătate și protecție socială; 

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 şi completările ulterioare; 

- art. 92 alin. 1 şi 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 

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 ianuarie 2019 domnul Valentin - Ioan FRĂCEA – 

director general adjunct, exercită cu caracter temporar, prin promovare temporară, funcţia 

publică de conducere de 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 30 iunie 2019. 

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 de 

director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba.  

Art. 3. 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. 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

Nr. 325 

Alba Iulia, 13 decembrie 2018 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea de taxe locale şi tarife  

datorate bugetului general al Judeţului Alba, în anul 2019 

         Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 13 decembrie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general 

al Judeţului Alba, în anul 2019; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea de taxe locale şi tarife 

datorate bugetului general al Judeţului Alba, în anul 2019; 

- raportul de specialitate nr. 24672/7 decembrie 2018 al Direcţiei dezvoltare şi bugete 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Văzând propunerile privind stabilirea de taxe locale si tarife datorate bugetului general al 

Județului Alba pentru anul 2019: 

-  nr. 18330/17 septembrie 2018 a Compartimentului urbanism, avizare, autorizare,  

-  nr. 18556/19 septembrie 2018 a Serviciul programe, lucrări, întreținere drumuri,  

-  nr. 17514/5 septembrie 2018 a Compartimentului Autoritatea judeţeană de transport,  

-  nr. 20416/12 octombrie 2018 a Direcției juridică și relații publice,  

-  nr. 285/22 august 2018 a Serviciului Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo Alba,  

-  nr. 4447/27 august 2018 a Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor 

Alba,  

-  nr. 2177/5 septembrie 2018 a Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba,  

-  nr. 3606/29 august 2018 a Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia,  

-  nr. 1243/21 septembrie 2018 a Teatrului de Păpuşi „Prichindelˮ Alba Iulia, 

-  nr. 264/28 august 2018 a Direcţiei Judeţene de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba,  

-  nr. 2878/27 august 2018 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud,  

-  nr. 12808/30 august 2018 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

Luând în considerare prevederile:  

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 255/2005 privind aprobarea taxei speciale 

Salvamont, cu modificările și completările ulterioare;  

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 190/2018 privind aprobarea de taxe speciale 

pentru unele activități de stare civilă prestate de către Direcția Publică Comunitară de Evidență 

a Persoanelor Alba. 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, avizul favorabil al Comisiei de 

specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică, avizul favorabil al 

Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport și de avizul favorabil 

al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 27, art. 91 alin. 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 20 alin. 1  lit. b şi  art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 266 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

completările ulterioare; 

- art. 43, art. 190 şi art. 193 alin. 7 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 71/2018 pentru modificarea art. 84 alin. 1 şi alin. 4 din Legea educaţiei 

naţionale nr. 1/2011; 

- O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii 

aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.U.G. nr.  48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 

domeniul sănătăţii în vederea descentralizării; 

- O.U.G. nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul 

administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative ; 

- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

- O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- H.G. nr. 387/2005 privind aprobarea bazei de calcul pentru stabilirea taxelor privind 

furnizarea datelor din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei; 

- H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a 

dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor 

români, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

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

reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor 

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

- H.G. nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care 

reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor 

medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019; 

- art. 35 alin. 3 şi art. 39 alin. 1 din Ordinul nr. 353/2007 al ministrului internelor şi 

reformei administrative pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport 

public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 839/2009 al ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul comun al ministrului administraţiei şi internelor nr. 107/2010 şi al 

ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 356/2010 pentru aprobarea Normelor privind 

autorizarea şi desfăşurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc 

masele şi/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în O.G. nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 233/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism; 

- Ordinul comun al ministrului sănătății nr. 397 din 27 martie 2018 şi al   
președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 841 din 29 iunie 2018 privind 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a H.G. nr. 140/2018 pentru 

aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării 

asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de 

asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019; 
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- Deciziei nr. 997 din 13 noiembrie 2018 a Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 

Reglementare în Comunicaţii privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea 

dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică; 

 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. (1) Se aprobă nivelul taxelor locale şi tarifelor percepute de Judeţul Alba prin 

Consiliul Judeţean Alba, potrivit anexelor nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7 - părţi integrante ale prezentei 

hotărâri. 

    (2) Taxele şi tarifele stabilite potrivit alin. 1 se fac venit la bugetul local al 

Judeţului Alba. 

Art. 2. Se aprobă nivelul taxelor percepute de către Serviciul Public Județean Salvamont - 

Salvaspeo Alba, potrivit anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă nivelul taxelor percepute de către Direcţia Publică Comunitară de 

Evidenţă a Persoanelor Alba, potrivit anexei nr. 8 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Se aprobă nivelul taxelor şi tarifelor percepute de către Centrul de Cultură 

”Augustin Bena” Alba, potrivit anexei nr. 9 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 5. Se aprobă nivelul taxelor şi tarifelor percepute de către Muzeul Naţional al Unirii 

Alba Iulia, potrivit anexei nr. 10 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 6. Se aprobă nivelul tarifelor percepute de către Teatrul de păpuşi „Prichindel” Alba 

Iulia, potrivit anexei nr. 11 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 7. Se aprobă nivelul tarifelor percepute de către Direcţia Judeţeană de Dezinsecţie şi 

Ecologizare Mediu Alba, potrivit anexei nr. 12 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 8. Se aprobă nivelul tarifelor percepute de Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud 

potrivit anexelor nr. 13, 14, 15, 16 - părţi integrante ale prezentei hotărâri. 

Art. 9. Se aprobă nivelul tarifelor percepute de Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia  

potrivit anexelor nr. 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 - părţi integrante ale prezentei 

hotărâri. 

Art. 10. Neplata taxelor locale şi tarifelor reglementate prin prezenta hotărâre atrage 

calcularea de majorări de întârziere şi sancţiuni în cuantumurile prevăzute în actele normative în 

vigoare. 

Art. 11. Se aprobă, pentru persoanele fizice şi pentru persoanele juridice, anularea 

creanţelor fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie 2018,  mai mici de 40 lei, în 

conformitate cu prevederile art. 266 alin. 6 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 12. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019, dată la care 

prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 335/23 noiembrie 2017, cu modificările şi 

completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea. 

Art. 13. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, Direcţiile de specialitate 

din cadrul Consiliului Judeţean Alba prin Compartimentele din aparatul Consiliului Judeţean 

Alba, Instituţiile şi serviciile publice de interes judeţean, vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

Art. 14. 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, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, direcţiilor de 

specialitate şi compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba, instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean. 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

Nr. 326 

Alba Iulia, 13 decembrie 2018 
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Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 326 din 13 decembrie 2018                                          

 

TAXE 

pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, în anul 2019 

 

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism - în mediul urban 

 

Nr.

crt. 
Suprafaţa pentru care se solicită certificatul de urbanism 

Taxă -lei- 

An 2019 

1 până la 150 mp inclusiv 6 

2 între 151 şi 250 mp inclusiv 7 

3 între 251 şi 500 mp inclusiv 9 

4 între 501 şi 750 mp inclusiv 12 

5 între 751 şi 1000 mp inclusiv 14 

6 peste 1000 mp 14 + 0,01 lei/mp pentru 

fiecare mp care depăşeşte 

1000 mp 

 

a.) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul rural va fi egală cu 50% 

din taxa stabilită pentru mediul urban. 

b.) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizații de 

construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a 

autorizației inițiale; 

c.) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism și autorizației de construire, emise de 

structura de specialitate din cadrul Consiliului Județean Alba este de 15 lei; 

d.) Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire rezidențială sau 

clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții; 

e.) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire, pentru alte construcții decât cele 

menționate la pct. e) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv 

valoarea instalațiilor aferente.  

f.) Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare șantier în 

vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă autorizație de construire, este egală 

cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier ; 

g.) Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială, a unei 

construcții este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului 

pe clădiri, aferentă părții desființate; 

h.) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau 

rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie; 

i.) Taxă aviz de oportunitate emis de structura de  specialitate din cadrul Consiliului 

Judeţean Alba este de 20 lei. 

 

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 326 din 13 decembrie 2018                                          

                         

TAXA  SPECIALĂ  SALVAMONT 

                                                       -  anul 2019 - 

 

Nr. 

crt. 
Unitatea de cazare şi transport pe cablu UM 

Taxă -lei- 

An 2019 

1 Hoteluri, pensiuni, vile, moteluri lei/zi/turist 1,00 

2 Cabane, bungalouri, sate de vacanţă, 

campinguri, ferme agroturistice 

lei/zi/turist 0,50 

3 Turişti transportaţi pe cablu % din încasările 0,50 % 
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realizate 

 

 

     Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 326 din 13 decembrie 2018                                          

 

TARIFE 

 

suplimentare pentru  anul 2019 de utilizare a drumurilor judeţene aplicate pentru 

vehiculele rutiere a căror masă totală maximă admisă, masa maximă admisă pe axe 

şi/sau ale căror dimensiuni maxime admise de gabarit depăşesc limitele legale 

 

Nr. 

crt 

 

Denumire tarif 

    

Unitate de 

calcul 

              Tarif unitar cu TVA An 2019 

                              (euro) 

1. 

Eliberare AST pentru 

transport cu mase şi/sau 

dimensiuni de gabarit 

depaşit, inclusiv traseu şi 

condiţii de parcurs  

tarif/document 42 

2. 

Eliberare Aviz prealabil 

depăşire limită de 

competenţă; include traseu 

şi condiţii de parcurs 

tarif/document 28,5 

3. 

Estimare; include condiţii 

de parcurs, distanţă şi cost; 

nu include traseu. 

tarif/estimare 40 

4. 

Depăşirea masei totale 

maxime admise, indiferent 

de tipul suspensiilor, 

numărul de axe sau de roţi 

tarif x distanța 0,01*(G- mma/2) 

 

Depaşirea 

masei maxime 

admise, 

indiferent de 

numărul de 

roţi. 

 

tarif x distanţa 

Suspensii 

pneumatice sau 

echivalente 

Alte suspensii decât 

cele pneumatice sau 

echivalente 

5.1 

    axa 

simplă 

(((G-

mma)^2)*((G-

mma)+2,3)^2)/100  

1,40*(((G-

mma)^2)*((G-

mma)+2,3)^2/100 

5.2 

     axa 

dublă 

(((G-

mma)+0,2)^2)* 

(2/((G-mma)+10)) 

1,40* (((G-

mma)+0,2)^2)*(2/((G-

mma)+10)) 

5.3 

      axa 

triplă 

(((G-

mma)+0,1)^2)* 

(2/((G-mma)+10)) 

1,40*(((G-

mma)+0,1)^2)*((2/G-

mma)+10)) 

6.1 
Depăşirea 

dimensiunilor 

maxime 

admise 

      

lungime 

tarif x distanţa 

           (0,10^2*((L-Lma)+1)^2)/10 

6.2        lăţime                  0,20^2*((l-lma)+1)^2) 

6.3 
     

înalţime 

                0,20^2*((h-hma)+1)^2) 

7. 

Recântarire 

sau 

remăsurare, la 

solicitarea 

utilizatorului 

 

tarif x operaţie 45 
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 LEGENDA: 

G = masa reală, exprimată în tone, constatată din documente sau prin cântărire; 

mma = masa maximă admisă în circulație pe drumurile publice, exprimată în tone;                                           

L = lungimea reală a vehiculului, exprimată în metri, constatată din documente sau prin 

măsurare; 

l = lățimea reală a vehiculului, exprimată în metri, constatată din documente sau prin 

măsurare; 

h = înălțimea reală a vehicului, exprimată în metri constatată din documente sau prin 

măsurare; 

Lma = lungimea maximă a vehiculului, exprimată în metri; 

lma = lațimea maximă admisă a vehiculului, exprimată în metri; 

hma = înălțimea maximă admisă a vehiculului, exprimată în metri; 

AST – autorizație specială de transport; 

Prin semnul ,, ^ ” se înțelege ridicarea la putere    

  

 Persoanele fizice și juridice române sau străine, vor achita în lei tariful exprimat în euro, 

la cursul de schimb valabil pentru prima zi a lunii octombrie, comunicat de Banca Centrală 

Europeană și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, curs aplicat începând cu data de 1 

ianuarie a anului calendaristic următor; 

 

 Modul de aplicare a tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes județean 

din județul Alba: 

A. Masele și dimensiunile maxime admise sunt cele prevăzute în anexele nr. 2 și 3 la 

Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și 

completările ulterioare. 

B. Sunt exceptate de la plata tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes 

județean: 

    a) transporturile efectuate cu vehiculele rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept legal 

de unităţile Ministerului Apărării Naţionale; 

    b) transporturile efectuate cu vehiculele rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept legal 

de unităţile subordonate Ministerului Afacerilor Interne; 

    c) transporturile efectuate cu vehicule rutiere deținute sau utilizate în baza unui drept legal de 

Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din Romania – SA și de către 

subunitățile acesteia;     

    d) vehiculele specializate utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanţă; 

    e) transporturile efectuate cu vehiculele deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de 

serviciile de urgenţă, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de 

urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

    f) vehiculele care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, 

aşa cum sunt definite prin Legea nr. 362/2004 pentru aderarea României la Acordul dintre statele 

părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 

iunie 1951, şi la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaţionale, înfiinţate în 

temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952; 

    g) vehiculele care efectuează transporturi funerare; 

    h) vehiculele care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare 

în cazul unor calamităţi sau dezastre naturale. 

    i) vehiculele rutiere specializate, inclusiv vehiculele rutiere care efectuează transportul 

acestora, care participă la acțiuni de deszăpezire sau în situații de urgență, calamitate dezastre 

naturale, cauzate de fenomene meteorologice deosebite comunicate de Administrația Națională 

de Meteorologie prin cod portocaliu sau roșu. 

       C. Autorizația specială de transport se eliberează și în cazul transporturilor exceptate de la 

plata tarifelor suplimentare de utilizare. În acest caz nu se va percepe tariful de eliberare prevăzut 

la pct.1  din tabelul de mai sus. 
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       D. Utilajele sunt considerate mărfuri indivizibile chiar dacă sunt transportate având 

demontate parți componente. 

       E. La eliberarea autorizațiilor speciale de transport se vor lua în considerare și măsurătorile 

efectuate pe rețeaua internă de drumuri județene de organele cu atribuții de control al 

transporturilor rutiere. 

      F. Tarifarea pentru eliberarea documentelor prevăzute la pct 1. din tabelul de mai sus: 

    a) Tarifarea pentru eliberarea autorizației speciale de transport prevăzută la pct.1. din tabelul 

de mai sus, se efectuează pentru fiecare document eliberat. 

    b) Tarifarea pentru estimarea prevăzuta la pct.3 din tabelul de mai sus, se efectuează pentru 

fiecare document eliberat, fără a se specifica traseul ce urmează a fi parcurs; totodată se va 

menționa obligativitatea întocmirii proiectelor de transport. 

       G. Tarifare pentru depășirea masei maxime admise (totale sau pe axe) prevăzute la pct.4-5.3 

din tabelul de mai sus: 

    a) Tarifarea pentru depăşirea masei se efectuează prin compararea rezultatului obţinut pentru 

tarifarea masei totale cu rezultatul obţinut pentru tarifarea maselor pe axe ale vehiculului, 

luându-se în considerare valoarea cea mai mare rezultată. 

    b) Tarifarea pentru depășirea masei totale se calculează prin aplicarea relației de calcul, masa 

reală se constată din documente sau prin cântărire. 

    c) În situaţia în care cel puţin două vehicule sunt cuplate lateral pentru efectuarea unui 

transport, clasificarea axelor, din punctul de vedere al distanţei dintre axe, se efectuează pentru 

fiecare vehicul, indiferent de numărul de axe sau de roţi al fiecărui vehicul. 

    d) În situaţia în care două sau mai multe vehicule rutiere sunt cuplate unul după altul, 

clasificarea axelor din punct de vedere al distanței dintre axe se efectuează continuu, începând 

din partea din față a primului vehicul rutier, indiferent de numărul de axe sau de roți ale fiecărui 

vehicul. 

    e) Tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axe se calculează prin aplicarea relației 

de calcul, după ce se determină valoarea depășirii prin diferența dintre masa reală pe fiecare axă 

și masa maxim admisă pe axă, în funcție de categoria drumului pe care se circulă. 

    f) Pentru axe multiple constituite din cel puţin două axe consecutive ale aceluiaşi vehicul, 

tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axe se calculează pentru fiecare categorie de 

axe (simplă, dublă, triplă), în funcţie de distanţa dintre axe. 

    g) Tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axa dublă şi triplă se efectuează pentru 

ansamblul de axe, fără a se compara şi a se lua în considerare axele componente ale configuraţiei 

de axe. 

    h) În cazul vehiculelor prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, combinaţiile de axe (simplă, dublă, triplă) 

se stabilesc de la partea din faţă a vehiculului spre spatele acestuia. 

    i) În cazul depăşirii masei maxime admise pe mai multe axe sau configuraţii de axe distincte 

ale aceluiaşi vehicul, tarifarea se cumulează. 

    j) Nu se aplică tarife suplimentare, nu se eliberează AST şi nu se impun condiţii pentru însoţire 

dacă depăşirea masei maxime admise pe axe şi a masei totale maxime admise sau a maselor pe 

axe şi a masei totale înscrise în AST, rezultată în urma cântăririi, este de până la: 

    (i) 4% inclusiv, pentru masa pe axa simplă; 

    (ii) 4% inclusiv, pentru masa pe axa dublă; 

    (iii) 4% inclusiv, pentru masa pe axa triplă; 

    (iv) 5% inclusiv, pentru masa totală. 

    k) Tarifarea pentru depăşirea masei totale sau pe axe nu se aplică pentru vehiculele de 

transport de persoane (autoturisme, microbuze, autocare, autobuze). 

H. Tarifarea pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise prevăzute la pct. 6.1 – 6.3 

din tabelul de mai sus: 

    a) Tarifarea pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise se calculează prin aplicarea 

relației de calcul, după ce se determină valoarea depășirii prin diferența dintre dimensiunea reală 

și dimensiunea maxim admisă; 

    b) În situaţia în care sunt depăşite mai multe dimensiuni maxime admise, se cumulează 

tarifarea; 



 

88 

    c) În cazul în care dimensiunile se determină prin măsurare și se constată o depășire a lungimii 

maxime admise  sau a lungimii înscrise în autorizația specială de transport cu cel mult 1%, a 

lăţimii maxime admise sau a lăţimii înscrise în autorizaţia specială de transport cu cel mult 2% 

și/sau cu cel mult 1 cm a înălțimii maxime admise sau a înălțimii înscrise în autorizația specială 

de transport, aceste transporturi sunt considerate a se încadra în limitele maxime admise. 

    d) În cazul în care dimensiunile se determină prin măsurare și se constată o depășire a înălțimii 

maxime admise sau a înălțimii înscrise în autorizația specială de transport mai mare de 0,01m dar 

nu mai mult de 0,05 m, se consideră că transportul se încadrează în limitele maxime admise, dar 

se eliberează autorizație specială de transport, fără plata tarifelor suplimentare pentru traseul ce 

urmează a fi parcurs. 

I. Recântărirea şi remăsurarea prevăzute la pct.7 din tabelul de mai sus:  

    a) Nu se efectuează recântărire sau remăsurare pentru traseul deja parcurs pe drumurile de 

interes județean. 

    b) Dacă se realizează o descărcare parțială de marfă, aceasta trebuie să rezulte din 

documentele de transport. 

      J.  Modul de efectuare a calculelor: 

     a) Valorile maselor se introduc în calcule exprimate în tone, cu două zecimale sau așa cum 

sunt ele afișate de aparatele de măsurat. 

     b) Valorile dimensiunilor se introduc în calculele exprimate în metri, cu două zecimale. 

     c) Tariful unitar se introduce în calcule cu 4 zecimale. 

     d) Distanţa se introduce în calcul în kilometri, fără zecimale, prin rotunjire în plus la unitate; 

     e) Rezultatele parţiale până la tariful final care trebuie achitat de utilizator nu se rotunjesc; 

     f) Tariful final rezultat, care se achită în altă monedă decat în euro, se calculează la cursul de 

schimb valabil pentru prima zi a lunii octombrie a anului anterior, comunicat de Banca Centrală 

Europeană.  

     g) Tariful final rezultat, se rotunjeşte la două zecimale, în moneda în care se efectuează plata. 

 K. După efectuarea plății, solicitantul poate cere anularea autorizației de transport și 

restituirea tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes județean, după cum urmează: 

 a) La cererea scrisă a solicitantului, dacă autorizația specială de transport nu a fost 

ridicată de la emitent sau dacă cererea, împreună cu originalul autorizației speciale de transport, a 

fost depusă la emitent, înainte de începerea termenului de valabilitate al autorizației. 

 b) La cererea scrisă a solicitantului însoţită de documente doveditoare, în cazuri 

justificative (fenomene meteo periculoase semnalizate prin codurile portocaliu sau roșu, anularea 

comenzii/contractului de transport etc.), dacă cererea, împreună cu originalul autorizației speciale 

de transport, a fost depusă la emitent în termen de cel mult 3 zile de la începerea perioadei de 

valabilitate a autorizației. 

 c) În toate cazurile emitentul va reține tarifele de emitere prevăzute la pct.1 din tabel, 

inclusiv tariful pentru aviz depășire limită de competență, prevăzut la pct.2 din tabel, după caz. 

 L. În cazul în care se constată circulația cu mase și/dimensiuni mai mici decât cele 

înscrise în autorizația specială de transport aceasta se consideră valabilă, pentru tot traseul 

autorizat. În acest caz, tarifele suplimentare de utilizare a rețelei de drumuri județene nu se 

restituie. 
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     Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 326 din 13 decembrie 2018                                          

 

TARIFE   

pentru ocuparea zonei drumurilor judeţene, în anul 2019 

 

a) pentru ocuparea suprafeţelor din zona drumurilor judeţene  

 

Nr. 

crt. 
Denumire tarif 

Tarif 

lei/mp/lună 

An 2019 

1 Amplasare panou publicitar 

Suprafaţa minimă supusă tarifării va fi suprafaţa rezultată din 

încadrarea proiecţiei orizontale a panoului la care se adaugă 

1,00 m de jur împrejur 

           2,10 

2 Spaţiu cu destinaţie comercială (chioşc, rulotă, masă pentru 

desfacere produse alimentare şi nealimentare) 

Suprafaţa minimă tarifată, va fi suprafaţa obiectivului 

amplasat, plus 1,00 m de jur împrejur, la care se adaugă 

suprafaţa aferentă staţionării autovehiculelor  în afara părţii 

carosabile 

1,25 

3 Accese la: 

 Staţii de distribuţie carburanţi 

 Hoteluri, moteluri, depozite, spaţii comerciale, show-

room,exploatări forestiere etc. 

Suprafaţa supusă tarifării, reprezintă terenul ocupat, din zona 

drumului pentru realizarea accesului cu racordarea simplă în 

intravilan, a benzilor de accelerare, de decelerare și stocaj 

pentru virarea la stânga 

             1,25 

 

b) alte tarife de utilizare a zonei drumurilor  judeţene  

 

Nr. 

crt. 
Denumire tarif UM 

Tarif 

An 2019 

1 Locuri de parcare ce deservesc obiective economice Lei/mp/lună 1,25 

2 

 

 

Cabluri având alte destinații decât distribuirea de energie 

electrică, benzi transportoare - traversare drum : 

 Traversare aeriană 

 Subtraversare 

 

 

Lei/ml/lună 

Lei/ml/lună 

 

 

1,25 

1,65 

3 

 

 

Cabluri subterane având alte destinații decât distribuirea 

de energie electrică - în lungul drumului județean: 

 În ampriză în afara părţii carosabile 

 Sub partea carosabilă 

 În zona de siguranţă 

 

 

Lei/ml/lună 

Lei/ml/lună 

Lei/ml/lună 

 

 

1,65 

2,25 

1,15 

4 

 

 

Cabluri amplasate aerian având alte destinaţii decât 

distribuirea de energie electrică - în lungul drumului 

judeţean: 

 În ampriză în afara părţii carosabile 

 În zona de siguranţă 

 

 

 

Lei/ml/lună 

Lei/ml/lună 

 

 

 

 1,25 

 1,15 

5 

 

 

 

Stâlpi, având alte destinaţii decât distribuirea de energie 

electrică, din zona amprizei şi zona de siguranţă a 

drumului judeţean pe care sunt instalate cabluri, 

dispozitive sau alte instalaţii asemănătoare :  
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  În ampriză în afara părţii carosabile 

 În zona de siguranţă 

Lei/buc/lună 

Lei/buc/lună 

11,20 

5,60 

6 

 

 

 

 

Cabluri având alte destinaţii decât distribuirea de energie 

electrică – pe poduri: 

 În canale tehnice 

 Ancorat de pod sau în altă soluţie decât în canal 

tehnic 

 

 

 

Lei/ml/lună 

Lei/ml/lună 

 

 

 

11,20 

16,75 

7 

 

 

 

 

Racorduri şi branşamentele, la servicii de utilităţi publice 

de apă, canalizare şi electricitate, amplasate în ampriza şi 

în zona de siguranţă pentru persoanele juridice – 

traversare drum: 

 Traversare aeriană 

 Subtraversare 

 

 

 

 

Lei/ml/lună 

Lei/ml/lună 

 

 

 

 

1,70 

2,65 

8 

 

 

 

 

Racorduri şi branşamentele, la servicii de utilităţi publice 

de apă, canalizare şi electricitate, amplasate în ampriza şi 

în zona de siguranţă pentru persoanele juridice – subteran 

în lungul drumului judeţean: 

 În ampriză, în afara părţii carosabile 

 Sub partea carosabilă 

 În zona de siguranţă 

 

 

 

 

Lei/ml/lună 

Lei/ml/lună 

Lei/ml/lună 

 

 

 

 

2,25 

2,80 

1,70 

9 

 

 

 

Racorduri şi branşamentele, la servicii de utilităţi publice 

de apă, canalizare şi electricitate, amplasate în ampriza şi 

în zona de siguranţă pentru persoanele juridice – aerian în 

lungul drumului judeţean: 

 În ampriză 

 În zona de siguranţă 

 

 

 

 

Lei/ml/lună 

Lei/ml/lună 

 

 

 

 

      8,40 

5,60 

10 

 

 

 

 

Racorduri şi branşamentele, la servicii de utilităţi publice 

de apă, canalizare şi electricitate, amplasate în ampriza şi 

în zona de siguranţă pentru persoanele juridice – pe 

poduri: 

 În canale tehnice 

 Ancorat de pod sau în altă soluţie decât canal 

tehnic 

 

 

 

 

Lei/ml/lună 

 

Lei/ml/lună 

 

 

 

 

16,80 

 

22,40 

11 

 

 

 

 

Racorduri şi branşamentele, la servicii de utilităţi publice 

de gaze, ţiţei, alte produse inflamabile amplasate în 

ampriza şi în zona de siguranţă pentru persoanele juridice 

– traversare drum: 

 Traversare aeriană 

 Subtraversare 

 

 

 

 

Lei/ml/lună 

Lei/ml/lună 

 

 

 

 

5,60 

2,80 

12 

 

 

 

 

Racorduri şi branşamentele, la servicii de utilităţi publice 

de gaze, ţiţei, alte produse inflamabile amplasate în 

ampriza şi în zona de siguranţă pentru persoanele juridice 

– în lungul drumului judeţean: 

 În ampriză, în afara părţii carosabile 

 Sub partea carosabilă 

 În zona de siguranţă 

 

 

 

 

Lei/ml/lună 

Lei/ml/lună 

Lei/ml/lună 

 

 

 

 

2,80 

5,60 

2,30 

13 

 

 

 

 

Racorduri şi branşamentele, la servicii de utilităţi publice 

de gaze, ţiţei, alte produse inflamabile amplasate în 

ampriza şi în zona de siguranţă pentru persoanele juridice 

– în lungul drumului judeţean: 

 În ampriză 

 

 

 

 

Lei/ml/lună 

 

 

 

 

8,40 

14 Racorduri şi branşamentele, la servicii de utilităţi publice   
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de gaze, ţiţei, alte produse inflamabile amplasate în 

ampriza şi în zona de siguranţă pentru persoanele juridice 

– pe poduri: 

 În canale tehnice 

 Ancorat de pod sau în altă soluţie decât canal 

tehnic 

 

 

 

Lei/ml/lună 

 

Lei/ml/lună 

 

 

 

33,50 

 

55,90 

15 Rețele de alimentare cu apă, gaz, canalizare, pentru 

consumatorii industriali (proprietari ai rețelelor), 

amplasate în lungul drumului județean și a podurilor: 

 În ampriză în afara părții carosabile, în zona de 

siguranță (inclusiv traversări/subtraversări) 

 Sub partea carosabilă 

 

 

 

Lei/ml/lună 

 

Lei/ml/lună 

 

 

 

0,30 

 

0,50 

 

NOTĂ :  
 Pentru situaţiile care se încadrează în prevederile Deciziei nr. 997 din 13 noiembrie 

2018 a Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii privind 

tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau 

sub imobilele proprietate publică, vor fi aplicate tarifele în suma maximă prevăzute în anexa 

acestui act normativ. 

 Modul de aplicare a tarifelor de utilizare a zonei drumurilor judeţene prevăzute în prezenta  

anexă este următorul: 

1. Administratorul drumului poate accepta amplasarea unor construcţii sau instalaţii în 

zona drumului, cu condiţia ca acestea să nu aducă prejudicii drumului şi siguranţei traficului 

rutier. 

      2. Tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele nu funcţionează sau în cazurile în care 

lucrările la acestea au fost sistate sau nu au fost finalizate. 

     3. Tarifele se percep persoanelor fizice şi juridice care au obligaţia de a solicita 

autorizaţie 

    4. Pentru panourile publicitare, suprafaţa minimă supusă tarifării va fi suprafaţa rezultată 

din încadrarea proiecţiei orizontale a panoului, la care se adaugă 1,00 m de jur împrejur. 

     5. Pentru spaţiile prevăzute la lit. a), poziţia 2, suprafaţa minimă tarifată va fi suprafaţa 

obiectivului amplasat, plus 1,00 m de jur împrejur, la care se adaugă suprafaţa aferentă staţionării 

autovehiculelor în afara părţii carosabile. 

     6. Pentru benzile transportatoare se percep numai tarifele de la traversare aeriană. 

     7. Tariful de utilizare a zonei drumului conform lit. a şi b nu se aplică persoanelor fizice 

care realizează accesul la locuinţe, case de vacanţă sau garaje, precum şi pentru instalaţiile care 

asigură utilităţile necesare consumului casnic (apă, gaze, energie electrică, canalizare). Această 

scutire nu este valabilă însă în cazul în care se schimbă destinaţia locuinţei sau garajului (de 

exemplu, transformarea în spaţiu comercial etc.) ori se amplasează în incintă construcţii cu 

caracter comercial. 

    8. Tariful de utilizare a zonei drumurilor judeţene nu se aplică pentru unităţile bugetare de 

asistenţă socială şi de educaţie (spitale, creşe, aziluri de bătrâni, şcoli, grădiniţe). 
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Anexa nr. 5 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 326 din 13 decembrie 2018                                          

 

TARIFE   

pentru eliberarea acordurilor prealabile şi a autorizaţiilor privind amplasarea şi accesul la 

drumul judeţean, în  anul 2019 

 

Nr. 

crt. 
Denumire tarif 

Tarif 

lei/buc. 

An 2019 

1 Acord prealabil de amplasare şi acces la drum  

- persoane juridice/PFA 

 fără constatare pe teren 

 cu constatare pe teren 

 

 

280 

360 

2 Autorizaţie de amplasare şi acces la drum  

- persoane juridice/PFA 

 fără constatare pe teren 

 cu constatare pe teren 

 

 

140 

270 

3 Pentru schimbări de soluţii, care comportă 

modificări ale planurilor din documentaţia 

prezentată de beneficiar (efectuate de către 

administratorul drumului) 

                    50 

4 Acord prealabil (autorizaţie) pentru persoane fizice 

(construcţii de locuinţe, garaje, racorduri la 

instalaţiile de gaze, apă, telefonie, tv, electricitate, 

canalizare etc) 

90 

 

NOTĂ:  
 Administratorul drumurilor şi podurilor judeţene prin grija Direcţiei Gestionarea 

Patrimoniului şi Direcţiei Dezvoltare şi Bugete, va încheia cu utilizatorii suprafeţelor din zona 

drumurilor şi podurilor de interes judeţean, contracte de utilizare. 

Modul de aplicare a tarifelor de utilizare a zonei drumurilor județene  prevăzute în 

prezenta anexă este următorul: 

     1. Administratorul drumului poate accepta amplasarea unor construcţii sau instalaţii în 

zona drumului, cu condiţia ca acestea să nu aducă prejudicii drumului şi siguranţei traficului 

rutier. 

     2. Realizarea sau amplasarea în zona drumului a panourilor publicitare, a oricăror 

construcţii, accesuri, amenajări sau instalaţii, în orice scop, fără a periclita siguranţa circulaţiei se 

face pe baza autorizaţiei de construire şi doar în condiţiile existenţei acordului prealabil şi a 

autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului şi prin încheierea, dacă este cazul, a 

contractului aferent utilizării suprafeţei ocupate din ampriza şi zona de siguranţă. 

     3. Acordul şi autorizaţia de amplasare şi de acces la drum se emit  pentru o anumită 

funcţie a obiectivului. La schimbarea funcţiei sau a destinaţiei, beneficiarul este obligat să obţină 

aprobarea administratorului drumului pentru noua situaţie. 

     4. Tarifele se percep persoanelor fizice şi juridice care au obligaţia de a solicita 

autorizaţie. 

     5. Tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele nu funcţionează sau în cazurile în care 

lucrările la acestea au fost sistate sau nu au fost finalizate. 

     6. Tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele se vor amplasa în afara zonei de 

protecţie a drumurilor judetene, însă numai dacă se realizează şi drum de acces la drumurile 

județene sau alte lucrări în ampriza şi în zona de siguranţă. 

     7. Tarifele prevăzute se percep şi în cazul în care se solicită prelungirea acordului sau a 

autorizaţiei. 
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     8. Pentru persoanele fizice care solicită avizul administratorului drumului pentru 

construcţii de locuinţe, garaje, racorduri la instalaţiile de gaze, apă, telefonie, tv, electricitate, 

canalizare etc. se încasează o singură dată suma de 90 lei, la eliberarea acordului, eliberarea 

autorizaţiei nefiind tarifată. 

Anexa nr. 6 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 326 din 13 decembrie 2018                                          

 

TARIFE 

pentru prestaţiile specifice realizate de către Compartimentul Autoritatea Judeţeană de 

Transport, în domeniul serviciilor de transport public judeţean de persoane, 

 în anul 2019 

 

Nr. 

crt. 
Prestaţia specifică 

Tarif -lei- 

An 2019 

1 Eliberarea licenţei de traseu pentru transportul public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale 

200 lei                                    

pentru o cursă 

(tarif pentru 3 ani) 

2 Înlocuirea licenţei de traseu pentru transportul public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale în 

cazul pierderii, deteriorării sau sustragerii acesteia 

150 lei  

pentru o cursă 

(tarif pentru 3 ani) 

3 Înlocuirea licenţei de traseu pentru transportul public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale 

ocazionată  de eliberarea unei noi licențe comunitare, 

de schimbarea denumirii operatorului de transport 

sau a sediului social al acestuia 

 

 

20% din tariful iniţial 

 

    Anexa nr. 7 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 326 din 13 decembrie 2018                                          

                          

TARIFE 

pentru prestările de servicii pentru persoanele fizice şi juridice, în anul 2019 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea lucrării 

Tarif -lei- 

An 2019 

1 Xerocopie format A4 (lei/pagină)  0,40 

2 Xerocopie format A3 (lei/pagină) 0,60 

3 Servicii de producţie editorială-tarif editare (lei/pagină A4) 3,50 

4 Servicii de producţie tipografică-tarif editare (preţ tiraj- 

lei/foaie x tiraj*) 

0,15 

 

Notă: * se referă la tirajul curent la care se adaugă comanda solicitată 
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    Anexa nr. 8 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 326 din 13 decembrie 2018                                          

    

TAXE 

pentru activităţile de stare civilă prestate de către Direcţia Publică Comunitară 

de Evidenţă a Persoanelor Alba, în anul 2019 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea taxei UM 

Taxă -

lei- 

An 2019 

Baza legală 

Taxe pentru activitățile de stare civilă 

1 Taxă pentru furnizarea datelor din registrul 

național de evidență a persoanelor 

lei/persoană 4 HG 

387/2005, 

Aviz MFP 

687545/2006 

2 Carte de identitate  lei/act 7 HG 

1375/2006, 

art. 100 

3 Carte  de identitate provizorie lei/act 1 HG 

1375/2006, 

art. 100 

Taxe speciale pentru unele activități de stare civilă 

1 Taxă pentru furnizarea datelor cu caracter 

personal, în regim de urgență 

lei/persoană 10 Hot. 

C.J.Alba nr. 

190/2018 

2 Taxă pentru analiza dosarului în vederea 

avizării transcrierii în registrele de stare civilă 

române, întocmite de autoritățile străine, în 

regim de urgență 

lei/act 300 Hot. 

C.J.Alba nr. 

190/2018 

3 Taxă pentru procesarea și analiza dosarului în 

vederea înaintării spre emiterea dispoziției de 

aprobare/respingere a schimbării numelui și/sau 

prenumelui pe cale administrativă, în regim de 

urgență 

lei/act 500 Hot. 

C.J.Alba nr. 

190/2018 

  

Anexa nr. 9 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 326 din 13 decembrie 2018                                          

 

TAXE ŞI TARIFE  

 percepute de Centrul de Cultură „Augustin Bena”,  în anul 2019 

 

1. Taxe de şcolarizare pentru anul 2019 

Nr. 

crt. 
SPECIFICAŢIE 

Taxă 

lei/cursant/An 2019 

CURSURI CU PREDARE INDIVIDUALĂ 

1 Acordeon 500 

2 Orgă 500 

3 Chitară 500 

4 Muzică vocală tradiţională românească 500 

5 Canto – muzică uşoară 500 

6 Instrumente de suflat 500 

7 Instrumente cu coarde 500 

8 Pian 500 
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CURSURI CU PREDARE COLECTIVĂ 

9 Pictură 450 

10 Grafică 450 

11 Sculptură 450 

12 Design ambiental 450 

13 Design vestimentar 450 

14 Arta fotografică 450 

15 Artă video 450 

16 Actorie 450 

17 Muzică de fanfară 450 

18 Dans modern 450 

19 Dans popular 450 

20 Dans de societate 450 

21 Construcţie terrarium-uri 450 

22 Confecţionat păpuşi tradiţionale 450 

CURSURI SCUTITE DE TAXE ŞCOLARE 

realizate în satele și comunele din Județul Alba 

23 Arta lemnului  0 

24 Cioplit în lemn  0 

25 Dansuri populare  0 

26 Țesături tradiționale 0 

27 Ceramică-olărit 0 

28 Pictură religioasă  0 

29 Muzică religioasă 0 

30 Pictură icoane pe sticlă „Școala de la Laz” 0 

31 Încrustături în lemn 0 

CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ 

32 Curs de formare profesională (solist vocal, 

solist instrumentist, fotograf, operare 

adobe/corel, design web etc.) 

600 

 

2. Tarife pentru serviciile prestate şi produsele realizate, pentru anul 2019 

 

TARIFE - Serviciul ANSAMBLUL FOLCLORIC „AUGUSTIN BENA” AL 

JUDEȚULUI ALBA 

Nr. 

crt. 
SPECIFICAŢIE 

Tarif  

An 2019 

1 Concert/spectacol/recital în aer liber şi/sau în 

sală susţinut de orchestra populară 

1.000 lei/spectacol 

2 Solişti vocali 150 lei/melodie 

3 Solişti instrumentişti 150 lei/melodie 

4 Dansuri populare 250 lei/dans 

5 Participări la alte acţiuni, evenimente (ex. 

evenimente corporate, înregistrări muzicale, 

acompaniament orchestral) 

4.000 - 10.000 lei/eveniment 

6 CD audio (ex. spectacole/concerte live, 

înregistrări audio etc.) 

25 lei 

7 DVD (antologii de folclor, spectacole şi concerte 

înregistrate, demonstraţii de meşteşuguri 

tradiţionale etc.) 

40 lei 
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8 Partituri muzicale 20 lei 

9 Cărţi, lucrări, studii de specialitate, albume etc. 30 lei 

10 Sonorizare conferinţă, şedinţă, întâlnire, (maxim 

4 microfoane) 

1.000 lei 

11 Sonorizare eveniment artistic, cultural, ştiinţific, 

etc. cu mai mult de 4 microfoane, în spaţiu închis 

2.000 lei 

12 Aranjament muzical/melodie 300 lei 

TARIFE - Serviciul FANFARĂ „AUGUSTIN BENA”  

AL JUDEȚULUI ALBA 

1 Concerte/spectacole estivale în parcuri 1.000 lei/spectacol 

2 Concerte/spectacole în sală şi/sau în aer liber 2.000 lei/spectacol 

3 Ceremonii funerare 1.000 lei/eveniment 

4 Participări la alte evenimente (ex.evenimente 

corporate) 

 

2.000 - 4.000 lei/eveniment 

5 CD audio (ex. spectacole/concerte live, 

înregistrări audio etc.) 

25 lei 

6 DVD (spectacole şi concerte înregistrate, master 

class-uri, etc.) 

40 lei 

TARIFE Compartimentul ORCHESTRA DE CAMERĂ  

„AUGUSTIN BENA” AL JUDEȚULUI ALBA 

1 Concerte/spectacole/recitaluri în aer liber şi/sau 

în sală-muzică de cameră (cvartet, cvintet, sextet 

de coarde) 

1.500 lei 

2 Concerte/spectacole/recitaluri în aer liber şi/sau 

în sală-orchestra de cameră/orchestra simfonică 

(peste 16 artişti) 

5.000 – 10.000 lei 

3 Participări la alte evenimente (ex. evenimente 

corporate, expoziţii etc.) 

1.200 – 10.000 lei 

4 CD audio (ex. spectacole/concerte live, 

înregistrări audio etc.) 

25 lei 

5 DVD (spectacole şi concerte înregistrate, master 

class-uri, etc.) 

40 lei 

6 Partituri muzicale 20 lei 

TARIFE – Serviciul ŞCOALA DE ARTE  

ŞI MEŞTEŞUGURI „AUGUSTIN BENA” 

1 Tulnic 10 cm 4 lei 

2 Tulnic 20 cm 5 lei 

3 Tulnic 30 cm  8 lei 

4 Tulnic 60 cm 10 lei 

5 Doniţa mică  8 lei 

6 Doniţa mare 10 lei 

7 Trăistuţă mică 8 lei 

8 Trăistuţă medie 10 lei 

9 Trăistuţă mare 15 lei 

10 Preş 30 lei/mp 

11 Ţesături  7 lei/mp 

12 Cusături - motive populare  50 lei/mp 

13 Vase de ceramică mici 3 lei/buc 

14 Vase de ceramică medii 7 lei/buc 

15 Vase de ceramică mari 10 lei/buc 

16 Costum tradiţional românesc 1.000-2.500 lei 

17 Piesă costum tradiţional românesc 30-800 lei 
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18 CD audio (ex. spectacole/concerte live, 

înregistrări audio etc.) 

25 lei 

19 DVD (antologii de folclor, spectacole şi concerte 

înregistrate, demonstraţii de meşteşuguri 

tradiţionale etc.) 

40 lei 

20 Carte/revistă (album foto, catalog de artă, studii, 

monografie, broşura, ghid etc.) 

10 – 60 lei 

21 Concept grafic pentru materiale de promovare 

şi/sau promoţionale (afişe, flyere, invitaţii, 

bannere, catalog, carte, album, etc.) 

300 – 2.000 lei 

ALTE TARIFE 

1 Bilet redus pentru studenți și pensionari de 

intrare la eveniment 

(recital/spectacol/concert/expoziție) 

5 lei 

2 Bilet de intrare la eveniment* 

(recital/spectacol/concert/expoziție) 

10 lei * 

3 Bilet de intrare la eveniment* 

(recital/spectacol/concert/expoziție) 

20 lei * 

4 Bilet de intrare la 

eveniment*(recital/spectacol/concert/expoziție) 

25 lei * 

5 Închiriere spațiu pentru activități educative, 

culturale și/sau artistice 

100 lei/oră 

6 Realizare ședință foto indoor, în studio 200 lei/oră 

7 Realizare ședință foto outdoor, în aer liber 300 lei/oră 

8 Realizare filmare eveniment și montaj 300 lei/oră 

9 Închiriere costum popular 50 lei/zi 

10 Închiriere elemente de decor-scenă (de exemplu 

instalații de lumini, brazi artificiali etc) 

30 lei/element/zi 

11 Închiriere fundal scenă 200 lei/eveniment 

 

* Conform Legii 71/2018 elevii beneficiază de 75% reducere din valoarea inițială a 

biletului de intrare la eveniment 

Anexa nr. 10 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 326 din 13 decembrie 2018                                          

 

TAXE ŞI TARIFE  

 percepute de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia,  în anul 2019 

 

          

Nr. 

crt. 
SPECIFICAŢIE 

Tarif/Taxă -lei- 

An 2019 

1 Tarif vizitare muzeu:  

1.1 -pentru elevi (reprezintă 25% din prețul pentru adulți, 

conform Legii nr. 71/2018) 

2,50 

1.2 -pentru studenţi, pensionari 5 

1.3 -pentru adulţi 10 

1.4 - pentru preşcolari, veterani de război, persoane cu 

dizabilităţi 

Gratuit 

2 Tarif vizitare integrat (muzeu + Museikon)  

2.1 -pentru elevi (reprezintă 25% din prețul pentru adulți, 

conform Legii nr. 71/2018) 

3,50 

2.2 -pentru studenţi, pensionari 7,50 

2.3 -pentru adulţi 15 
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3 Tarif expertize bunuri culturale mobile (obiect)  25 - 500  

4 Tarif arheologie - descărcare sarcină arheologică 35 lei/oră 

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

6 Tarif documentare și tehnoredactare 20 lei/oră 

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

8 Taxă ghidaj expoziţii 35 lei 

9 Taxă ghidaj ’’Turul Cetăţii Alba Iulia’’ 100 lei/oră 

150 lei/două ore 

10 Taxă filmare în scop publicitar 100 lei/15 minute 

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

11.1 Instituțiile publice cu obiect de activitate cercetarea-

dezvoltare 

Gratuit 

11.2 Urmașii persoanelor care se regăsesc în documentele 

solicitate, precum și urmașii celor care au donat 

documentele respective 

Gratuit 

12 Tarif arheologie - lucrări de cercetare arheologică 

preventivă în cadrul proiectelor de infrastructură de 

transport de interes național 

50 lei/oră 

13 Tarif lucrări auxiliare cercetării arheologice preventive în 

cadrul proiectelor de infrastructură de transport de interes 

național   

              35 lei/oră 

14 Tarif evaluare potenţial arheologic pentru balastiere, 

amenajare iaz piscicol şi alte lucrări edilitare 

3.000/ha 

 

Anexa nr. 11 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 326 din 13 decembrie 2018                                          

 

TARIFE  

 percepute de Teatrul de păpuși „Prichindel” Alba Iulia,  în anul 2019 

 

Nr. 

crt. 
SPECIFICAŢIE 

Tarif –lei/euro 

An 2019 

1 Bilete de intrare la spectacole producție proprie destinate 

publicului țintă copii - organizate în cursul săptămânii la 

sediu și deplasare preț întreg 

*Pentru elevi conform Legii 71/2018-tarife reduse cu 75% 

22 lei 

 

 

5,50 lei 

2 Bilete de intrare la spectacole producție proprie destinate 

publicului țintă copii - la liber - sâmbăta/duminica - preț 

întreg 

*Pentru elevi conform Legii 71/2018-tarife reduse cu 75% 

12 lei 

 

 

3 lei 

3 Bilet de intrare la spectacolele eveniment/festival - 

organizate și la liber preț întreg 

*Pentru elevi conform Legii 71/2018-tarife reduse cu 75% 

22 lei 

 

5,50 lei 

4 Bilete de intrare la spectacolele producție proprie sau 

eveniment/festival – pensionari și studenți - 

organizate/liber 

15 lei 

5 Chirie sală/oră 200 lei 

6 Tarif pentru spectacolele desfăşurate în ţară/spectacol între 300 - 5.000 lei 

7 Tarif pentru spectacolele desfăşurate în 

străinătate/spectacol 
între 250 – 1.500 euro 

8 Închiriat scenă mobilă 1000 lei 

 

*Notă:  
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 Tarifele de la punctele 6 și 7 se stabilesc în funcție de negocierea cu beneficiarul și sunt 

aprobate prin Hotărârea Consiliului Administrativ al Teatrului de Păpuși Prichindel Alba Iulia. 

 

Anexa nr. 12 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 326 din 13 decembrie 2018                                          

 

TARIFE 

pentru activităţile publice de interes local prestate de Direcţia  Judeţeană de Dezinsecţie şi 

Ecologizare Mediu Alba, în anul 2019 
 

Nr. 

crt. 
Lucrarea U.M. 

Tarife 

lei/UM 

An 2019 

Observaţii 

1 Stropit pomi cu UM - PK 600 l 

apă 

150,00 -200,00  Exclusiv TVA, fără valoarea 

substanţei şi asistenţă tehnică 

2 Stropit pomi, culturi agricole şi 

erbicidări cu pompe de spate 

Pompă 4,32 Exclusiv TVA, fără valoarea 

substanţei şi asistenţă tehnică 

3 Dezinsecţii, deparazitări, 

dezinfecţii şi deratizări 

mp 0,005 - 0,05 Exclusiv TVA, fără valoarea 

substanţei şi asistenţă tehnică 

4 Transport pesticide, apă şi 

produse agricole 

oră 35,00 Exclusiv TVA 

5 Asistentă tehnică şi distribuire 

pesticide 

- 1 - 200 Exclusiv TVA 

6 Asistenţă tehnică şi distribuire 

îngraşăminte chimice 

- 1 - 200 Exclusiv TVA 

7 Asistenţă şi distribuire seminţe - 1 - 200 Exclusiv TVA 

8 Gazare  Mc 3,50 - 11,00 Exclusiv TVA  

 

*Notă :  

Tarifele de asistenţă tehnică şi distribuire pesticide, îngrăşăminte chimice şi seminţe vor fi stabilite de către directorul 

Direcţiei Judeţene de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba, în funcţie de preţurile practicate de ceilalţi operatori 

economici de pe piaţă. 

Anexa nr. 13 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 326 din 13 decembrie 2018 

 

TARIFE 

pentru serviciile paraclinice percepute de Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud în anul 2019 

 
Nr. 

crt. 
Denumirea analizei 

 Tarif                       

- lei - 

An 2019 

Hematologie 

1 Hemoleucogramă completă HLG 14.00 

2 Numărătoare reticulocite 6.00 

3 Examen citologic al frotiului sanguin 19.00 

4 VSH 3.00 

5 Timp Quick  11.00 

Biochimie  

6 Uree serică 6.00 

7 Acid uric seric 6.00 

8 Creatinina serică 6.00 

9 Calciu seric total 6.00 
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10 Magneziu seric 6.00 

11 Fier seric - Sideremie 7.00 

12 Glicemie 6.00 

13 Colesterol seric total 6.00 

14 HDL colesterol 8.00 

15 LDL colesterol 7.00 

16 Trigliceride serice 7.00 

17 Proteine totale serice 7.00 

18 TGO (GOT) ASAT 6.00 

19 TGP (GTP) ALAT 6.00 

20 Fosfatază alcalină (ALP) 8.00 

21 Gama GT 8.00 

22 Bilirubina totală 6.00 

23 Bilirubina directa 6.00 

24 Examen complet de urină (sumar + sediment) 10.00 

Microbiologie 

  Examen spută    

25 Antibiogramă BK (INH, RMP, PAS)  100.00 

  Analiză urină   

26 Urocultură (inclusiv antibiogramă pentru culturi pozitive) 20.00 

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

27 Examen microscopic probă 15.00 

28 Cultură  (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) 15.00 

29 Antibiogramă  15.00 

  Examen lichid puncție   

30 Examen microscopic/frotiu 5.00 

31 Cultură (inclusiv antibiogramă pentru culturi pozitive) 20.00 

32 Citodiagnostic lichid de puncție  80.00 

  Examen spută BK   

33 Examen microscopic Ziehl - Nielsen  15.00 

34 Cultură pe mediu solid 60.00 

  Examen spută nespecific   

35 Examen microscopic Gram 12.00 

36 Cultură (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) 30.00 

Tarife – laborator de imagistică medicală 

1 Ex. Radiologic torace şi organe ale toracelui 30.00 

2 EKG                         10.00 

3 Spirometrie 20.00 

4 Spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor 25.00 

5 Aerosoli/caz 10.00 

6 Ecografie generală 70.00 

7 Ecografie toracică 50.00 
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       Anexa nr. 14 la Hotărârea Consiliului 

                                                                                Judeţean Alba nr. 326 din 13 decembrie 2018                                          

      

TARIFE 

practicate de Ambulatoriu Integrat al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud 

 în anul 2019 

 

Nr.             

Crt. 
Denumire specialitate/Serviciu 

Tarif                                          

- lei - 

An 2019 

1 Consultaţii medicale, la cerere medic primar  60 

 

2 Consultații medicale la cerere medic specialist 50 

 

3 Adeverinţă medicală 15 

 

 

       Anexa nr. 15 la Hotărârea Consiliului 

                                                                                Judeţean Alba nr. 326 din 13 decembrie 2018                                          

 TARIFE 

practicate în Laboratorul de explorări funcționale din cadrul 

 Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud în anul 2019 

 

Nr.             

crt. 
Denumire investigație 

Tarif                                        

- lei - 

An 2019 

Tarife - laborator explorări funcţionale 

1 Consultație inițială somnologie 45 

2 Consultație control somnologie 22 

3 Înregistrare apnee de somn (tarif pe o noapte) 50 

4 Screening apnee de somn  40 

5 Tratament aerosoli 40 

6 Servicii medicale - bronhoscopie, cu următoarele investigații: 

biopsie, brosaj, aspirat BK, aspirat floră, lavaj bronșic 

250 

 

 

        

Anexa nr. 16 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 326 din 13 decembrie 2018                                          

 

 

TARIFE 

Pentru Biroul de Statistică şi Internări din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud 

în anul 2019 

 

Nr.                     

crt. 
                               Denumire serviciu 

     Tarif  

      - lei -  

    An 2019 

1 Referat medical 50,00 

2 Adeverinţă medicală 15,00 

3 Xerocopie format A4 0,50 

4 Xerocopie format A3 1,00 

5 Coplată 5,00 
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       Anexa nr. 17 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 326 din 13 decembrie 2018                                          

 

 TARIFE 

pentru eliberare documente arhivă din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia, în anul 2019 

 

Nr.                     

crt. 
                               Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif                                                                  

    - lei - 

An 2019 

 ARHIVĂ  

1 Copie bilet externare la cerere      5 

2 Copie certificat constatator al naşterii      5 

3 Adeverinţă medicală/adresă cu certificarea perioadei de  

internare şi a diagnosticului 

     5 

4 Copie foaie de observaţie clinică generală/foaie de spitalizare 

 de zi/fişa U.P.U. 

    30 

 

       Anexa nr. 18 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 326 din 13 decembrie 2018                                          

 

 

TARIFE  

practicate de Serviciul Paraclinic - Laborator 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în anul 2019 

 
Nr. 

Crt. 
Serviciul Paraclinic 

Tarif                   

-lei- 

An 2019                  

        - Hematologie    

1 

Hemoleucograma completă, hemoglobină, hematocrit, numărătoare 

eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formula 

leucocitară, indici eritrocitari*1) 

  15.00      

2 Numaratoare reticulocite     6.00      

3 Examen citologic al frotiului sanguin*3)    19.00      

4 VSH*1)        4.00      

5 Timp de coagulare     7.00      

6 Timp de sângerare     6.00      

7 Timp Quick, activitate de  protrombină*1)     7.00      

8 INR*1) (International Normalised Ratio)      8.00      

9 APTT     13.00      

10 Determinare grup sanguin ABO (la gravidă*1))     8.00      

11 Determinare grup sanguin Rh (la gravidă*1)      8.00      

12 Anticorpi specifici anti Rh (la gravidă*1)     8.00      

13 Fibrinogenemie*1)   14.00      

       -  Biochimie 

14 Uree serică*1)      6.00      

15 Acid uric seric*1)       6.00      

16 Creatinină serică*1)**)        6.00      
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17 Calciu ionic seric*1)     8.00      

18 Calciu seric total*1)       6.00      

19 Magneziemie*1)      6.00      

20 Sideremie*1)      8.00      

21 Glicemie*1)        6.00      

22 Colesterol seric total*1)       6.00      

23 Trigliceride serice*1)      8.00      

24 HDL colesterol (numai în HTA și obezitate și dislipidemii la copii*1))     9.00      

25 LDL (numai în HTA și obezitate și dislipidemii la copii*1))     8.00      

26 Proteine totale serice*1)     7.00      

27 TGO*1) (ASAT)     6.00      

28 TGP*1) (ALAT)     6.00      

29 Fosfatază alcalină*1) (ALP)     8.00      

30 Gama GT      8.00      

31 LDH   10.00      

32 Bilirubină totală*1)     6.00      

33 Bilirubină directă*1)     6.00      

34 Electroforeza proteinelor serice*1)   16.00      

35 Feritina   40.00      

36 Test Gutthrie    11.00      

37 Determinare Litiu   11.00      

38 Hemoglobină glicozilată      21.00      

39 Amilazemie   15.00      

40 CK   12.00      

41 CKMb   12.00      

42 Na (Natriu)   10.00      

43 k (Potasiu)   11.00      

44 Phosfor   13.00      

45 AlbU (Albumina)    22.00      

46 CreU (Creatinina)   15.00      

47 Astrup   50.00      

48 Co-oximetrie   50.00      

49 Transferina   24.00      

       - Imunologie    

50 ASLO*1)   12.00      

51 VDRL*1) (RBW)     6.00      

52 RPR*1)       6.00      

53 Factor rheumatoid    10.00      

54 Proteina C reactivă*1)   11.00      

55 IgA, seric   15.00      

56 IgE seric    15.00      

57 IgM seric     16.00      

58 IgG seric    15.00      

59 Imunofixare     8.00      

60 Crioglobuline   10.00      

61 Complement seric  C3   11.00      

62 Complement seric C4   11.00      

63 Depistare Chlamydii   18.00      

64 Depistare Helicobacter Pylori (Antigeni, Anticorpi)   40.00      
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65 Testare HIV (la gravidă*1))    34.00      

66 TSH    21.00      

67 FT4      21.00      

68 Ag Hbe*2)   52.00      

69 Ag HBs (screening)*2)   32.00      

70 Anti-HAV IgM*2)   41.00      

71 Anti HBc*2)   30.00      

72 Anti HBe*2)   34.00      

73 Anti HCV*2)   65.00      

74 STH cu stimulare   27.00      

75 FSH    24.00      

76 LH   24.00      

77 Estradiol   24.00      

78 Cortizol    28.00      

79 Progesteron    26.00      

80 Prolactină     26.00      

81 PSA   24.00      

82 Free PSA   24.00      

83 Confirmare TPHA*1), *4)      13.00      

84 CA 125   40.00      

85 CA 19-9   50.00      

86 CA 15-3   50.00      

87 CEA   40.00      

88 Troponina   70.00      

89 D-Dimer   70.00      

90 ATPO   39.00      

91 AFP (alfa fetoproteina)   40.00      

92 Toxoplasma Ig M   40.00      

93 Toxoplasma Ig G   40.00      

94 CMV  Citomegalovirus Ig M    40.00      

95 CMV  Citomegalovirus Ig G   40.00      

96 Rubella IG M   40.00      

97 Rubella IG G   40.00      

98 Dozare Vitamina B12   39.00      

99 Virus Epstein-Barr (EBV) Ig M   40.00      

100 Virus Epstein-Barr (EBV) Ig G   40.00      

101 T 3   25.00      

102 T 4   25.00      

103 BHCG   35.00      

104 NT - proBNP   95.00      

        - Bacteriologie      

105 Depistare hemoragii oculte 25.00 

106 Ex. Digestie 15.00 

107 Ex. Clostridium 50.00 

108 Ex. Rotavirus 20.00 

        - Exudat faringian      

109 Cultură    16.00      

110 Antibiograma   13.00      



 

105 

111 Cultura fungi   16.00      

    - Examene spută  

112 Examen microscopic colorat-Ziehl Neelsen 14.00 

113 Cultura  16.00 

114 Antibiograma 13.00 

    - Analize de urina 

115 Examen complet de urină  (sumar + sediment)*1)   10.00      

116 Examen microscopic colorat Ziehl Neelsen   14.00      

117 Urocultură    16.00      

118 Antibiograma   13.00      

119 Determinare glucoză urinară*1)     6.00      

120 Determinare proteine urinare*1)     6.00      

121 Calcul renal    20.00      

122 Amilazurie   15.00      

     - Examene materii fecale  

123 Examen coproparazitologic (3 probe)*1)   12.00      

124 Coprocultură   16.00      

125 Antibiograma   13.00      

126 Cultura fungi   15.00      

127 Leucocite din scaun (COPROCITOGRAMA)   20.00      

    - Examene din secreţii vaginale 

128 Examen microscopic nativ     6.00      

129 Examen microscopic colorat   10.00      

130 Cultură    16.00      

131 Antibiograma   13.00      

132 Cultură fungi    15.00      

133 Fungigrama   15.00      

134 Examen Babes- Papanicolau   40.00      

    - Examene din secreţii uretrale, otice, nazale, conjunctivale şi puroi  

135 Examen microscopic colorat     6.00      

136 Cultură    16.00      

137 Antibiograma   13.00      

138 Cultură germeni anaerobi    16.00      

139 Antibiograma   13.00      

            - Examen lichid puncţie  

140 Examen microscopic/frotiu     6.00      

141 Cultură    16.00      

142 Antibiograma   13.00      

     - Examinări histopatologice 

143 Examen histopatologic procedura completa HE 1-3 blocuri 130.00 

144 Examen histopatologic procedura completa HE 4-6 blocuri 250.00 

145 Diagnostic histopatologic pe lamă 50.00 

146 
Examen histopatologic procedură completă HE şi coloraţii speciale 1-3 

blocuri 
160.00 

147 
Examen histopatologic procedură completă HE şi coloraţii speciale 4-6 

blocuri 
280.00 

148 Lavaj bronhoalveolar 50.00 

149 Citodiagnostic secreţie vaginală 35.00 
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150 Citodiagnostic lichid de puncţie 35.00 

151 Teste  imunohistochimice/set 300.00 

152 Citodiagnostic spermogramă 50.00 

153 Citodiagnostic spută 35.00 

154 Citodiagnostic lichid (urină, etc.) 35.00 

155 Citodiagnostic brosaj 40.00 

156 Citodiagnostic aspirat bronșic 35.00 

 

       Anexa nr. 19  la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 326 din 13 decembrie 2018                                          

 

 

TARIFE 

practicate de Secția de Radiologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia  

în anul 2019 

 

Nr. 

crt. 
Serviciu paraclinic 

Tarif                                                                                                                                                                                                                                                                               

-lei- 

An 2019 

1 Radiografie craniană standard 1 incidentă  30.00 

2 Radiografie craniană în proiecţie sinusuri anterioare ale feței 35.00 

3 Ex. radiologic părţi ale scheletului în 2 planuri  35.00 

4 Ex. radiologic bazin 30.00 

5 Radiografie de membre 35.00 

6 Ex. radiologic centură scapulară  30.00 

7 Ex. radiologic alte articulații fără substanță de contrast sau funcționale cu TV 35.00 

8 Ex. radiologic părți coloana dorsală 42.00 

9 Ex. radiologic părți coloana lombară, sacrată 42.00 

10 Ex. radiologic coloana  vertebrală completă, fără coloana cervicală 35.00 

11 Ex. radiologic coloana cervicală 1 incidentă 32.00 

12 Ex. radiologic torace ansamblu 32.00 

13 Ex. radiologic torace osos sau părţi ale lui în mai multe planuri/Ex. radiologic 

torace şi organe ale toracelui 

32.00 

14 Ex. radiologic de vizualizare generală a abdomenului nativ în cel puţin 2 

planuri 

32.00 

15 Ex. radiologic esofag ca serviciu independent   30.00 

16 Ex. radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu 

substanţă de contrast nonionică 

56.00 

17 Ex. radiologic tract digestiv cu întinderea examinării până la regiunea ileo-

cecală, cu substanţa de contrast 

82.00 

18 Ex. radiologic colon în dublu contrast sau intestin subţire  pe sonda duodenală  100.00 

19 Ex. radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare 70.00 

20 Ex. radiologic tract urinar (urografie minutată) cu substanţă de contrast 

nonionică 

250.00 

21 Ex. radiologic retrograd de uretră sau vezică urinară cu substanță de contrast 250.00 

22 Ex. radiologic cu substanţă de contrast nonionică a uterului şi oviductului  280.00 
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23 CT craniu  fără substanţă de contrast  150.00 

24 CT regiune gât  fără substanţă de contrast nonionică  150.00 

25 CT regiune toracică fără substanţă de contrast nonionică  200.00 

26 CT abdomen fără substanţă de contrast  200.00 

27 CT pelvis fără substanţă de  contrast 175.00 

28 CT coloană vertebrală fără substanţă de contrast  nonionică/segment 200.00 

29 CT membre/membru fără substanţă de contrast  200.00 

30 CT craniu nativ și cu substanţă de contrast nonionică  375.00 

31 CT regiune gât nativ și cu substanţă de contrast nonionică  375.00 

32 CT regiune toracică nativ și cu substanţă de contrast nonionică  450.00 

33 CT abdomen nativ și cu substanţă de contrast (nonionică) adm. Intravenos 400.00 

34 CT pelvis nativ și cu substanţă de  contrast (nonionică) adm. Intravenos 400.00 

35 CT coloană vertebrală nativ și cu substanţă de contrast  nonionică/segment 400.00 

36 CT membre nativ și cu substanţă de contrast nonionică/segment 360.00 

37 CT ureche internă 375.00 

38 Uro CT 400.00 

39 Angiografie CT membre 400.00 

40 Angiografie CT craniu 400.00 

41 Angiografie CT  regiune cervicală 400.00 

42 Angiografie CT  abdomen 400.00 

43 Angiografie CT pelvis 400.00 

44 RMN cranio cerebral nativ 400.00 

45 RMN regiune coloana vertebrală (cervicală, toracică, lombară) nativ/segment 400.00 

46 PACHET RMN regiune coloana vertebrală (cervicală, toracică, lombară) nativ 600.00 

47 RMN abdominal nativ 400.00 

48 RMN pelvin nativ 400.00 

49 RMN extremități nativ/segment genunchi, cot, glezna,etc. 400.00 

50 RMN umăr nativ 400.00 

51 RMN sân nativ 400.00 

52 RMN umăr nativ și cu substanță de contrast 630.00 

53 RMN sân nativ și cu substanță de contrast 630.00 

54 RMN cranio cerebral nativ și cu substanță de contrast 630.00 

55 RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracală, etc.) nativ și cu substanță 

de contrast 

630.00 

56 RMN abdominal nativ și cu substanță de contrast 630.00 

57 RMN extremități nativ/segment genunchi, cot, gleznă,etc. cu substanță de 

contrast 

630.00 

58 RMN cord cu substanță de contrast 630.00 

59 Uro RMN cu substanță de contrast 830.00 

60 Angiografia RMN trunchiuri supraaortice 350.00 

61 Angiografia RMN artere renale sau aorta 350.00 

62 Angiografie RMN/segment craniu, abdomen, pelvis, etc. 540.00 

63 Angiografie carotidiană cu substanță de contrast 360.00 

64 Ecografie generală (abdomen +  pelvis) 80.00 

65 Ecografie abdomen  80.00 

66 Ecografie pelvis 80.00 

67 Ecografie transvaginală 50.00 

68 Ecografie de vase (vene) 120.00 

69 Ecografie de vase (artere) 120.00 
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70 Ecografie endocrină 70.00 

71 Ecografie obstetricală 50.00 

72 Ecografie transfontanelară 40.00 

73 Ecografie + Doppler color 100.00 

74 Ecografie de organ/articulație/părți moi 50.00 

75 Ecografie obstetricală anomalii trimestrul II 350.00 

76 Ecografie obstetricală anomalii trimestrul I cu TN 100.00 

77 Ecografie morfologică 400.00 

78 Senologie imagistică-ecografie 80.00 

79 Ecocardiografie 100.00 

80 Ecocardiografie transesofagiană 170.00 

81 Mamografie în 2 planuri/pentru un sân 40.00/pentru 

un sân  

82 Spirograma + test farmacodinamic bronhomotor 25.00 

83 Electromiografie 100.00 

 

       Anexa nr. 20 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 326 din 13 decembrie 2018                                          

 

TARIFE                                                                                                                                                                                                                                                                             

practicate de Cabinetul de medicină dentară şi de chirurgie maxilo-facială 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

în anul 2019 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea analizei 

Tarif                      

- lei - 

An 2019 

SERVICII STOMATOLOGICE ȘI DE CHIRURGIE ORALĂ 

         - Generale 

1 Consultaţie  Gratuit 

2 Sigilare - dinte 20,00 

3 Tratament albire (Opalescence) 500,00 

4 Aplicare bijuterii dentare 90,00 

        - Paradontologie 

5 Detartraj, periaj, tratament gingival/arcadă 50,00 

6 Chiuretaj subgingival per dinte  10,00 

7 Tratament desensibilizare - dinte 10,00 

        - Terapie 

8 Coafaj indirect 30,00 

9 Obturație compozit tip I 60,00 

10 Obturație compozit tip II 70,00 

11 Obturație compozit tip III 80,00 

12 Reconstrucție coronară 120,00 

13 Armarea obturației cu pivot metalic 20,00 

14 Armarea obturației cu pivot din fibră de sticlă 100,00 

15 Tratament gangrena complicată  100,00 

16 Tratament de canal (include obturație  de canal) monoradiculari  70,00 

17 Tratament de canal (include obturație de canal) pluriradiculari 100,00 
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18 Tratament de canal cu diga (include obturația de canal) monoradiculari 120,00 

19 Tratament de canal cu diga (include obturația de canal) pluriradiculari 150,00 

        - Protetică 

20 Coroană provizorie cabinet  20,00 

21 Coroană provizorie laborator 40,00 

22 Inlay compozit 150,00 

23 Inlay ceramic 500,00 

24 Fațetă compozit 250,00 

25 Fațetă ceramic 800,00 

26 Coroană metalică 80,00 

27 Coroană metalo-compozit 240,00 

28 Coroană metalo-plastică 150,00 

29 Coroană metalo ceramică fizionomică 400,00 

30 Coroană ceramică pe Zirconiu 800,00 

31 Coroană ceramică pe suport Au-Pt 700,00 

32 Coroană integral ceramic 800,00 

33 Rcr mono/pluriradicular 60,00 

34 Proteză totală acrilică maxilară/mandibulară 600,00 

35 Proteză parțială acrilică 450,00 

36 Proteză parțială rigid elastic 800,00 

37 Proteză parțială elastic 1.000,00 

38 Proteză scheletată cu crosete turnate 2.000,00 

39 Proteză scheletată cu culise sau capse 2.500,00 

40 Rebazare rigidă 200,00 

41 Rebazare elastică 400,00 

        - Chirurgie 

42 Cauterizare 30,00 

43 Extracție dinte lapte 20,00 

44 Extracție monoradicular 50,00 

45 Extracție pluriradicular  70,00 

46 Extracție prin alveotomie  150,00 

47 Sutură 30,00 

48 Tratament alveolită 50,00 

49 Extracție dinte parodontotic 20,00 

50 Decapusonare (inclusiv anestezia)  70,00 

51 Rezecție apicală frontali 200,00 

52 Rezecție apicală premolari 220,00 

53 Rezecție apicală molari 400,00 

54 Odontectomie 200,00 

 

       Anexa nr. 21 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 326 din 13 decembrie 2018                                          

 

TARIFE 

practicate de Medicina Legală din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

în anul 2019 

 

Nr.                         

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif  

    -lei- 
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An 2019 

 MEDICINĂ LEGALĂ  

1 Test de narcodependenţă, la fişele pentru plecare în străinătate      75 

  

 

       Anexa nr. 22 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 326 din 13 decembrie 2018                                          

 

                                    

TARIFE 

pentru aparţinători din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

în anul 2019 

 

Nr.                         

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif 

   –lei- 

An 2019 

1 Tarif/zi – taxă hotelieră      20 

2 Tarif/1 meniu       5 

 

       Anexa nr. 23 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 326 din 13 decembrie 2018                                          

 

 

TARIFE 

practicate de Compartimentul Recuperare Neurologie 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

în anul 2019 

 

Nr.                         

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

    Tarif  

     -lei- 

 An 2019 

 RECUPERARE NEUROLOGIE  

1 Tarif/zi de spitalizare şi tratament      283 

2 Tarif/cură de 14 zile tratament recuperator     3.962 

         

       Anexa nr. 24 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 326 din 13 decembrie 2018                                          

 

                                       

TARIFE 

practicate de Compartimentul Psihiatrie Cronici din cadrul Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia în anul 2019 
 

Nr.                         

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif  

    -lei- 

An 2019 

 PSIHIATRIE CRONICI  

1 Consult psihiatric la cerere      50 

2 Consult/referat medical comisie handicap      50 

3 Consult/referat medical comisie expertizarea capacităţii de muncă      50 

4 Adeverinţă medicală      15 

5 Tarif/zi de spitalizare şi tratament    145 
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Anexa nr. 25 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 326 din 13 decembrie 2018                                          

 

 

TARIFE 

practicate de Secţia Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

în anul 2019 

 

Nr.                         

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif  

    -lei- 

An 2019 

SECŢIA RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ŞI BALNEOLOGIE 

 

1 Tarif/zi de spitalizare şi tratament     202 

2 Tarif/cură de 12 zile tratament recuperator    2.424 

COMPARTIMENT RECUPERARE MEDICALĂ ORTOPEDIE  ŞI 

TRAUMATOLOGIE  

1 Tarif/zi de spitalizare şi tratament     268 

2 Tarif/cură de 11 zile tratament recuperator    2.948 

 

       Anexa nr. 26 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 326 din 13 decembrie 2018                                          

 

TARIFE 

practicate de Ambulatorul Reabilitare Medicală 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

în anul 209 

 

Nr.                         

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif  

    -lei- 

An 2019 

 REABILITARE MEDICALĂ  

1 Consultație medicală la cerere       50 

2 Consult/referat medical comisie handicap       50 

3 Consult/referat medical comisie expertizarea capacităţii  

de muncă 

      50 

4 Control       25 

5 Tarif tratament recuperator/zi – 4 proceduri/şed       28 

6 Tarif cură/10 zile (10 şedinţe)       420 

7 Tratament infiltrativ       15 

8 Tarif masaj/şedinţă       10 

9 Tarif Kinetoterapie/şedinţă       10 

 

10 Adeverinţă medicală       15 
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       Anexa nr. 27 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 326 din 13 decembrie 2018                                          

 

TARIFE 

practicate de Secţia/Cabinetul Boli Infecțioase 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

în anul 2019 

 

Nr.                         

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif  

    -lei- 

An 2019 

 BOLI  INFECȚIOASE  

1 Consultație medicală la cerere       50 

2 Consult/referat medical comisie handicap       50 

3 Consult/referat medical comisie expertizarea capacităţii de  

muncă 

      50 

4 Administrare perfuzii       25 

5 Efectuare injecție subcutanată       10 

6 Efectuare injecție intradermică       10 

7 Efectuare injecție intramusculară       10 

8 Efectuare injecție intravenoasă       10 

9 Adeverinţă medicală       15 

        

Anexa nr. 28 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 326 din 13 decembrie 2018                                          

 

 

TARIFE 

practicate de Cabinetul de Diabet, Nutriție, Boli Metabolice  

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

în anul 2019 

 

Nr.                         

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif  

    -lei- 

An 2019 

 DIABET, NUTRITȚE, BOLI METABOLICE  

1 Consultație la cerere      50 

2 EKG (efectuare)      20 

3 Efectuare injecție intravenoasă      10 

4 Efectuare injectie intramusculară      10 

5 Efectuare injecție subcutanată      10 

6 Măsurare glicemie (glucometru)       5 

7 Indice gambă/braţ      15 

8 Taxă salon rezervă condiţii hoteliere sporite/zi                                                                       

(1 pat, baie proprie, televizor, aer condiţionat, frigider) 

     50 
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       Anexa nr. 29 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 326 din 13 decembrie 2018                                          

 

 

TARIFE 

practicate de Secţia/Cabinetul de Psihiatrie  din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia în anul 2019 

                                                                                                                   

Nr. 

crt 

Denumire specialitate /serviciu 

 

     Tarif  

      -lei- 

   An 2019 

 CABINET PSIHIATRIE  

1 Consult psihiatric la cerere 50 

2 Consult psihiatric/referat medical comisie handicap 50 

3 Consult psihiatric/referat medical comisie expertizarea capacităţii 

de muncă 

50 

4 Evaluare psihologică/referat medical comisie handicap 30 

5 Evaluare psihologică/referat medical comisie expertizarea  

capacității de muncă 

30 

6 Opinie medicală la cerere 100 

7 Program recuperator 50 

8 Examinarea minimă a stării mentale (M.M.S.E.) la cerere 30 

9 Reabilitare alcoolică ambulatorie 100 

10 Acte medicale pentru notariat 200 

11 Aviz interdicţie pentru diverse activități profesionale 200 

12 Adeverinţa medicală 10 

 SECŢIE PSIHIATRIE  

1 Aviz de interdicție eliberat de comisia medicală psihiatrică 200 

2 Taxă efectuare expertiză medico legală psihiatrică / comisie  

medicală psihiatrică 

200 

3 Copie bilet de externare la solicitare 5 

 

       Anexa nr. 30 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 326 din 13 decembrie 2018                                          

 

TARIFE 

practicate de Anatomie Patologică  din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia în anul 2019 

 

Nr. 

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

Tarif                                    

- lei - 

An 2019 

 ANATOMIE PATOLOGICĂ  

1 Taxă îmbălsămare 76 

2 Taxă cosmetizare 45 

3 Taxă pentru frigider 40 

4 Taxă de urgență examen histopatologic piesă mică (biopsie) 50 

5 Taxă de urgență examen histopatologic piesă mare (piesă 

operatorie) 

100 

6 Taxă de urgență citologie 50 

 

7 Autopsie anatomopatologică 300 
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       Anexa nr. 31 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 326 din 13 decembrie 2018                                          

 

 

TARIFE 

practicate de Secţia de Cardiologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia în anul 2019 

 

Nr.                

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

     Tarif   

     –lei- 

An 2019 

 CARDIOLOGIE  

1 EKG (efectuare)          20 

2 Interpretare  EKG continuu  (24 ore, Holter) + interpretare        150 

3 Holter TA + interpretare        120 

4 Ecodoppler cardiac        120 

5 Determinarea indicelui de presiune gleznă/braț, respectiv deget/braț          50 

6 Test de efort         150 

 

       

       Anexa nr. 32 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 326 din 13 decembrie 2018                                          

 

 

TARIFE 

practicate  în cadrul  Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia - Chirurgie 

în anul 2019 

 

Nr.                      

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

     Tarif  

      -lei- 

  An 2019 

 CHIRURGIE  

1 Panarițiu       125 

2 Flegmoanelor superficiale mână fără limfagită       125 

3 Flegmoanelor loja tenară, hipotenară comisurale tenosinovitelor       125 

4 Abces de părți moi       125 

5 Abces pilomidal       125 

6 Furuncul       100 

7 Furuncul antracoid, furunculozei       100 

8 Hidrosadenitei       100 

9 Serom posttraumatic       100 

10 Arsuri termice <10%       100 

11 Leziuni externe prin agenți chimici <10%       100 

12 Hematom       125 

13 Plăgi tăiate superficiale       125 

14 Degerături (gr.1 și gr. 2)       100 

15 Flebopatii varicoase superficiale, ruptură pachet varicos       250 

16 Adenoflegnionul       200 

17 Supurațiilor  postoperatorii       100 

18 Consultația, tratamentul și îngrijirea piciorului diabetic                        

(polinevrita, supurații, microangiopatie) 

      125 

19 Afecțiuni mamare superficiale       100 

20 Supurații mamare profunde       200 
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21 Granulom ombilical       100 

22 Abces perianal       250 

23 Fimozei (decalotarea, debridarea) + fimotomie       250 

24 Tumori mici, chisturilor dermoide sebacee, lipoamelor                        

neinfectate  

      200 

25 Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie       125 

26 Toaleta plăgii, pansament         75 

27 Extragere fire          75 

28 Puncție postmastectomie          75 

29 Ablație unghială       125 

30 Taxă salon rezervă condiţii hoteliere sporite/zi 

(1 pat, baie proprie, televizor, aer condiţionat, frigider) 

        50 

 

       Anexa nr. 33 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 326 din 13 decembrie 2018                                          

 

TARIFE 

practicate de Dermatologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgență Alba Iulia 

în anul 2019 

 

Nr.                     

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif  

   –lei- 

An 2019 

 DERMATOLOGIE   

1 Electrochirurgia/electrocauterizarea tumorilor cutanate/            

leziune 

     50 

2 Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie      50 

3 Tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate (anestezia,                  

excizie, sutură –inclusiv îndepărtarea firelor, pansament) 

    100 

 

       Anexa nr. 34 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 326 din 13 decembrie 2018                                          

 

TARIFE 

practicate de secţia Gastroenterologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia, în anul 2019 

 

Nr.                          

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif  

    -lei- 

An 2019 

 GASTROENTEROLOGIE  

1 Endoscopie digestivă superioară (Gastroscopie)      370 

2 Endoscopie digestivă inferioară (Colonoscopie)      370 

 

3 Endoscopie digestivă superioară + biopsie      500 

4 Endoscopie digestivă superioară + Biopsie + H. pylori      530 

5 Endoscopie digestivă inferioară + biopsie      500 

 

6 Administrarea medicamentelor ( IM, IV, SC, ID)        10 

7 Clisma evacuatorie        50 

8 Taxă salon rezervă condiţii hoteliere sporite/zi                                                   

(1 pat, baie proprie, televizor, aer condiţionat, frigider) 

       50 
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       Anexa nr. 35 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 326 din 13 decembrie 2018                                          

 

TARIFE 

practicate de Nefrologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

în anul 2019 

 

Nr.                       

crt. 
              Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif  

   –lei- 

An 2019 

 NEFROLOGIE  

1 EKG (efectuare)     20 

2 Efectuare injecție intravenoasă     10 

3 Efectuare injecție subcutanată     10 

4 Recoltarea unui produs patologic sau material pentru   

biopsie 

    40 

5 Pansament cateter venos central/montare fire la pacient neinternat     50 

      

       Anexa nr. 36 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 326 din 13 decembrie 2018                                          

 

TARIFE 

practicate de Secţia de Ginecologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia în anul 2019 
 

Nr.                       

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

     Tarif  

     -lei- 

 An 2019 

 GINECOLOGIE  

1 Manevre de mică chirurgie      150 

2 Tratamente locale, badijonaj, lavaj/caz       60 

3 Recoltarea pentru test BABES PAPANICOLAU       15 

4 Extracție de corpi străini (DIU)       80 

5 Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie      180 

6 Montare DIU      200 

7 Taxă monitorizare parturientă și făt       150 

8 Avort la cerere cu anestezie locală      450 

9 Avort la cerere cu anestezie generală      650 

10 Sterilizare chirurgicală la cerere prin minilaparotomie      500 

11 Sterilizare chirurgicală la cerere laparoscopic       600 

12 Îndepărtarea altor dispozitive din tractul genital      180 

13 Servicii hoteliere superioare la rezervă cu 2 paturi/pat/zi       25 

14 Monitorizare cardiacă fetală        45 

15 Monitorizare sarcină la termen     500 

16 Manoperă scos fire post operatoriu la pacienții operați de alți  furnizori  

de servicii medicale 

     30 

17 Colposcopie    300 

18 Avort medicamentos    700 
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       Anexa nr. 37 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 326 din 13 decembrie 2018                                          

 

TARIFE 

practicate de Otorinolaringologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

în anul 2019 

 

Nr.                       

crt. Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif  

    -lei- 

An 2019 

 OTORINOLARINGOLOGIE   

1 Tratament chirurgical colecție: sept flegmon, periamigdalian, 

furuncul CAE 

    150 

2 Extracție corpi străini     100 

3 Tamponament anterior     100 

4 Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie     400 

5 Cura chirurgicală a othematomului     500 

6 Audiometrie la căști sau în câmp liber vocală  sau tonală      20 

7 Tratament chirurgical al traumatismelor  ORL     450 

8 Electrocauterizare sau cauterizarea mucoasei nazale     200 

 

       Anexa nr. 38 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 326 din 13 decembrie 2018                                          

 

TARIFE 

practicate de Ortopedie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

în anul 2019 

 

Nr.                              

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

    Tarif  

    –lei- 

An 2019 

 ORTOPEDIE  

1 Luxație, entorsă sau fractura antebrațului  pumnului, gleznei, oaselor               

carpiene, metacarpiene, tarsiene, metatarsiene, falange 

     60 

2 Entorsa sau luxația, patelei umărului, disjuncției acromio-claviculară,             

fracturii gambei, coastelor, claviculei, humerusului, scapulei, rupturii 

tendoanelor mari (achilian, bicipital, cvadricipital), leziuni de menisc, 

instabilitatea acută de genunchi, ruptură musculară  

     60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3 Fractura femurului: luxației, entorsei, fracturii de gambă  cu aspect             

crurepedios, tratamentul scoliazei cifozei, spondilolostezisului, rupturii 

musculare 

    100 

4 Consultația și tratamentul unei infecții osoase (osteomielita, osteita) la      

falange 

     60 

5 Consultații de control postoperatorii ale unei tuberculoze osteoarticulare      60 

6 Consultație, examen diagnostic și tratament în displazia luxantă a                    

șoldului în primele 6 luni  

     60 

7 Consultația și tratamentul piciorului strâmb congenital în primele 3 luni      60 

8 Consultația și tratamentul la copii cu genu valgum, genu varum , picior                

plat valg  

     60 

9 Consultația și tratamentul plăgilor contuze ale membrelor, postraumatice, 

hematom, serom, edem, resturi de bont 

     60 
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       Anexa nr. 39 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 326 din 13 decembrie 2018                                          

 

 

TARIFE 

Practicate de Cabinetul de Reumatologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia în anul 2019 

 

Nr.               

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

     Tarif 

     –lei- 

An 2019 

 REUMATOLOGIE   

1 Infiltrații intraarticulare       20 

 

       Anexa nr. 40 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 326 din 13 decembrie 2018                                          

 

TARIFE 

practicate de Secţia/Cabinetul de Urologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia  în anul 2019 
 

Nr.                   

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

    Tarif  

    –lei- 

An 2019 

 UROLOGIE  

1 Dilatația stricturii uretrale        50 

2 Cateterismul uretrovezical a demeure  pentru  retenție  completă de urină       50 

3 Efectuare injecție intravenoasă       10 

 

       Anexa nr. 41 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 326 din 13 decembrie 2018                                          

 

TARIFE 

practicate de Medicină internă - Geriatrie și Gerontologie din cadrul Spitalului 

Județean de Urgență Alba Iulia în anul 2019 
 

Nr.                      

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

    Tarif  

    –lei- 

An 2019 

 MEDICINĂ INTERNĂ - GERIATRIE ȘI GERONTOLOGIE  

1 Efectuare injecție intravenoasă      10 

2 EKG  (efectuare)      20 

3 Oscilometrie (Doppler vascular)      10 

4 Spirometrie      20 

5 Aerosol/caz        5 

6 Servicii medicale de bronhoscopie     250 
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 Anexa nr. 42 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 326 din 13 decembrie 2018                                          

 

TARIFE 

practicate de Secţia de Oftamologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia în anul 2019 

 

Nr.                       

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

    Tarif  

    –lei- 

An 2019 

 OFTALMOLOGIE  

1 Biomicroscopia, gonioscopia, oftalmoscopia        20 

2 Determinarea refracției (skiascopie, refractometrie, astigmometrie)       20 

3 Explorarea funcției binoculare, examen diplopie       20 

4 Extracția corpilor străini       30 

5 Injectarea subconjuctivală, retrobulbară de medicamente       30 

6 Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie       40  

7 Taxă stabilire diagnostic la cererea comisiei de expertiză medicală                     

(determinare acuitate vizuală, examen  biomicroscopic, examen  refractie,  

examen oftalmologic, perimetrie) 

     200 

8 Perimetrie statică       30 

9 Perimetrie computerizată       50 

 

       Anexa nr. 43 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 326 din 13 decembrie 2018                                          

 

TARIFE 

practicate de Secţia de Neurologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

în anul 2019 

 

Nr.                         

crt. 
                        Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif 

   –lei- 

An 2019 

 NEUROLOGIE   

1 EEG Standard (cu hiperpnee și stimulare luminoasă intermitentă)       50 

2 EEG Standard cu interpretare      75 

3 EEG cu mapping și CD     120 

4 Tarif pe zi de spitalizare pentru specialitatea boli cronice     198 

 

       Anexa nr. 44 la Hotărârea Consiliului  

Judeţean Alba nr. 326 din 13 decembrie 2018                                          

 

TARIFE 

practicate de ambulatoriu de specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia în anul 2019 

 

 Consultațiile medicale la cerere 50 lei 

 Consultaţie/referat medical comisie handicap 50 lei; 

 Consultaţie/referat medical comisie expertizarea capacităţii de muncă 50 lei; 

 Adeverinţă medicală 15 lei; 

 Fișa medicală pentru obținerea permisului de conducere auto se taxează astfel : 

 - număr examinări  6  x 15 lei  examinare 
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 - taxă eliberare 10 lei 

 Fișa medicală pentru obținerea permisului de port armă se va taxa astfel : 

 - număr examinări  x 15 lei/examinare 

 - taxă eliberare 10 lei 

 Fișa medicală pentru plecarea în străinatate : 

 - număr consultații  x 15 lei/consultație 

 - taxă eliberare 10 lei 

 Certificate medicale prenupțiale se vor taxa astfel : 

 - examen VDRL            6 lei 

 - examen psihologic    25 lei 

 - taxa eliberare            10 lei 

TOTAL                       41 lei 

 Fișa medicală pentru angajare și control periodic : 

 -examen clinic general pe aparate și sisteme + încheierea fișei de aptitudini  25 lei 

 -examen clinic general pe aparate și sisteme + încheierea fișei de aptitudini (pentru       

  persoanele juridice cu mai mult de 10 angajați) 20 lei 

 -examen clinic general pentru expuneri la radiații ionizante 35 lei 

 -examen psihologic 25 lei, la recomandare medic de medicina muncii 

  

 Examene medicale aferente certificatului prenupțial pentru  străini   100 lei                                  

 

Nota : Tarifele ofertate pentru pachetele de servicii medicale indicate de medicul de medicina 

muncii conform HGR 1169/12.12.2011, care modifică HGR 355/2007, privind sănătatea 

lucrătorilor, care nu sunt reglementate prin acte normative emise de Ministerul Sănătății, vor fi 

aprobate doar prin Hotărâre a Comitetului Director al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.

  

       Anexa nr. 45 la Hotărârea Consiliului  

 Judeţean Alba nr. 326 din 13 decembrie 2018                                          

 

                                                                                  

 

TARIFE 

pentru aparținători practicate de Secţia de Pediatrie din cadrul Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia în anul 2019 

 

Nr.                 

crt. 
                              Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif  

   –lei- 

An 2019 

 PEDIATRIE 

 

 

1 Taxă Salon rezervă condiții hoteliere sporite/zi  (1 pat, 1 pătuț,   baie proprie, 

televizor, aer condiționat, frigider) 

    50 

2 Taxă aparţinător/zi conform art. 221, Legea 95/2006, pentru                                                                                                                                                                                   

pentru copilul mai mare de 3 ani 

    20 

 

       Anexa nr. 46 la Hotărârea Consiliului  

 Judeţean Alba nr. 326 din 13 decembrie 2018                                          

 

TARIFE 

Pentru investigații de Medicină sportivă   din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia în anul 2019 

 

Nr. Denumire specialitate/serviciu Tarif                                 
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crt. - lei - 

An 2019 

 CABINET MEDICINĂ SPORTIVĂ 

 

 

1 Consultație medicină sportivă preventivă (necesară participării la 

competiții sportive) și/sau curative (boli, accidentări, scutiri) 

20 

2 Consultație medicină sportivă preventivă (necesară participării la 

competiții sportive) și/sau curative (boli, accidentări, scutiri) pentru 

grupuri mai mari de 10 solicitanți 

15 

 

       Anexa nr. 47 la Hotărârea Consiliului  

 Judeţean Alba nr. 326 din 13 decembrie 2018                                          

 

                                                                                  

 

TARIFE 

Pentru prestările de servicii pentru persoanele fizice și juridice,  

în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă  Alba Iulia 

în anul 2019 

 

Nr.                     

crt. 
                               Denumire serviciu/foaie 

   Tarif  

   –lei- 

An 2019 

 REGISTRATURĂ  

1 Xerocopie format A4     0,50 

2 Xerocopie format A3     1,00 

   

       Anexa nr. 48 la Hotărârea Consiliului  

 Judeţean Alba nr. 326 din 13 decembrie 2018                                          

 

 

TARIFE 

Pentru investigații de Alergologie  din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

în anul 2019 

 

Nr. 

crt. Denumire specialitate/serviciu 

Tarif                                    

- lei -  

An 2019  

 CABINET ALERGOLOGIE  

1 Testare set standard de alergeni 100 

2 Testare anestezice stomatologice 50 

3 Testare epicutane (substanțe chimice, medicamente, etc.) 30/test 

     

       Anexa nr. 49 la Hotărârea Consiliului  

 Judeţean Alba nr. 326 din 13 decembrie 2018                                          

 

 

TARIFE 

practicate de Secţia TBC din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

în anul 2019 

 

Nr.                        

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

    Tarif           

     -lei- 
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 An 2019 

  SECȚIA TBC  

1 Consultaţie medicală la cerere 50 

2 Consult/referat medical comisie handicap 50 

3 Consult/referat medical comisie expertizarea capacităţii de muncă 50 

4 Radiografie torace 35 

5 Spirometrie 25 

6 Aerosol/caz 10 

7 Efectuare injecție intravenoasă 10 

8 Examen microscopic BK (Spută, urină, aspirat bronșic, lichid pleural, 

secreții) 

20 

9 Examen prin cultură BK (Spută, urină, aspirat bronșic, lichid pleural,             

secreții) 

70 

10 Antibiograma BK (INH, RMP, PAS) 100 

11 Program stop fumat 100 

12 IDR 20 

13 Adeverinţă medicală 15 

14 EKG (efectuare) 25 

 

       Anexa nr. 50 la Hotărârea Consiliului  

 Judeţean Alba nr. 326 din 13 decembrie 2018                                          

 

TARIFE 

practicate la Sala de tratament din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

în anul 2019 

 

Nr.                         

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif 

    -lei- 

An 2019 

  SALĂ DE TRATAMENT  

1 Efectuare injecție subcutanată       10 

2 Efectuare injecție intradermică       10 

3 Efectuare injecție intramusculară       10 

4 Efectuare injecție intravenoasă       10 

 

       Anexa nr. 51 la Hotărârea Consiliului  

 Judeţean Alba nr. 326 din 13 decembrie 2018                                          

 

TARIFE 

practicate în secţia Oncologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

în anul 2019 

 

Nr.                         

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif 

    -lei- 

An 2019 

  ONCOLOGIE  

1 Consultaţie medicală la cerere       50 

2 Consult/referat medical comisie handicap       50 

3 Consult/referat medical comisie expertizarea capacităţii de muncă       50 

4 Spălare şi heparinare cameră implantabilă       50 

5 Efectuare injecţie subcutanată (terapie hormonală şi moleculară)       15 

6 Masaj limfedem       35 

7 Efectuarea  injecţie intramusculară      10 
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8 Efectuarea  injecţie intravenoasă      10 

9 Adeverinţă medicală      15 

 

       Anexa nr. 52 la Hotărârea Consiliului  

 Judeţean Alba nr. 326 din 13 decembrie 2018                                          

 

TARIFE 

practicate în secţia Hematologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

în anul 2019 

 

Nr.                         

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif 

    -lei- 

An 2019 

  HEMATOLOGIE  

1 Consultaţie medicală la cerere       50 

2 Consult/referat medical comisie handicap       50 

3 Consult/referat medical comisie expertizarea capacităţii de muncă       50 

4 Spălare şi heparinare cameră implantabilă       50 

5 Efectuare injecţie subcutanată (terapie hormonală şi moleculară)       15 

6 Masaj limfedem       35 

7 Efectuarea  injecţie intramusculară      10 

8 Efectuarea  injecţie intravenoasă      10 

9 Adeverinţă medicală      15 

 

                                                                                                  

                        CONTRASEMNEAZĂ 

                    PREŞEDINTE                                          SECRETARUL JUDEŢULUI   ALBA                           

                   Ion DUMITREL                                                            Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea instituirii de restricții temporare parțiale de circulație pe 

 drumurile județene DJ 107A, DJ 107C şi DJ 705B 

 

         Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 13 decembrie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea instituirii de restricții temporare parțiale de 

circulație pe drumurile județene DJ 107A, DJ 107C și DJ 705B; 

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea instituirii de restricții 

temporare parțiale de circulație pe drumurile județene DJ 107A, DJ 107C și DJ 705B; 

      - raportul de specialitate nr. 24629/6 decembrie 2018 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 - adresa Primăriei comunei Vințu de Jos nr. 10453/22 noiembrie 2018, înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 23866/27 noiembrie 2018; 

            - solicitarea nr. 24010/VII/F/8/29 noiembrie 2018 a Consiliului Județean Alba adresată 

Inspectoratului de Poliție al Județului Alba - Serviciul Poliției Rutiere Alba; 

- avizul  nr. 33586/316 din 5 decembrie 2018 al Inspectoratului de Poliție Județean Alba - 

Serviciul Poliției Rutiere Alba, înregistrat la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 

24579/6 decembrie 2018; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea 

teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului și de avizul favorabil 

al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. d, art. 91 alin. 1 lit. f  și art. 91 alin. 5 lit. a pct. 12 din Legea nr. 

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

- O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

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

completările ulterioare; 

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

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

- Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 

publice, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006  cu modificările și completările ulterioare; 

  În temeiul art. 97 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 instituirea de restricții temporare parțiale de circulație pentru vehiculele 

cu masa totală mai mare de 30 to, începând cu data de 20 decembrie 2018, pentru o perioadă de 

2 ani, pe unele sectoare ale: 

  drumului județean DJ 107A: Alba Iulia - Părău lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii - 

Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcseu - limită judeţul Hunedoara 

  drumului județean DJ 705B: DN 7 (Tărtăria) - Sibişeni (DJ 704 A) - Vinţu de Jos (DN 

7) - Vurpăr (DJ 107 A) 

prevăzute în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă instituirea de restricții temporare parțiale de circulație, cu excepția 

riveranilor, pentru vehiculele cu masa totală mai mare de 7,5 to, începând cu data de 20 
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decembrie 2018, pentru o perioadă de 2 ani, pe un sector din drumul județean DJ 107C: DJ 107 

(Teleac) - Drîmbar - Șeușa - Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vințu de Jos - DN7, prevăzut în 

anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2. La data adoptării prezentei hotărâri, alte dispoziții contrare cuprinse în alte hotărâri 

ale Consiliului Județean Alba, își încetează aplicabilitatea. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din 

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

prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 

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

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

Transporturilor, Inspectoratului Județean de Poliție Alba - Serviciul Rutier, Consiliului local şi 

primarului municipiului Alba Iulia, Consiliului local şi primarului comunei Blandiana, 

Consiliului local şi primarului comunei Ceru Băcăinţi, Consiliului local şi primarului comunei 

Ciugud, Consiliului local şi primarului comunei Şibot, Consiliului local şi primarului comunei 

Vințu de Jos, Direcţiei juridică şi relaţii publice şi Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 327 

Alba Iulia, 13 decembrie 2018 
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Anexa nr. 1 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba  nr. 327/13 decembrie 2018 

                                                                         

SECTOARELE DE DRUM JUDEȚEAN ASUPRA CĂRUIA  

SE INSTITUIE RESTRICȚIE TEMPORARĂ, PARȚIALĂ, DE CIRCULAȚIE 

 

 Perioada de aplicare a restricțiilor: 2 ani, respectiv 20 decembrie 2018 - 19 decembrie 

2020. 

Semnalizare: la capetele sectoarelor de drum restricționat se vor instala indicatoare 

rutiere de formă rotundă indicativ C18 cu semnificația: 

 Accesul interzis vehiculelor având masa mai mare de 30 to – pe sectoarele de pe DJ 

107A și 705B; 

 Accesul interzis vehiculelor având masa mai mare de 7,5 to, cu excepția riveranilor – 

pe sectorul de pe DJ 107C. 

 

Informarea privind restricțiile impuse: vor fi aduse la cunoștință prin publicarea pe site-

ul www.cjalba.ro al Consiliului Județean Alba, și vor fi comunicate Inspectoratului de Poliție 

Județean Alba - Serviciul Poliției Rutiere Alba și  Ministerului Transporturilor; 

  

Sectoarele de drum pe care se vor impune restricții pentru vehiculelor având masa mai 

mare de 30 to: 

1. DJ 107A: Alba Iulia - Părău lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii - Dealu Ferului - 

Mereteu - Blandiana - Sărăcseu - limita judeţul Hunedoara, pe sectorul de drum cuprins între 

limita intravilan municipiul Alba Iulia - Părău lui Mihai - Vurpăr - Cîmpu Goblii - Dealu 

Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcseu - limita judeţul Hunedoara 

2. DJ 705B: DN 7 (Tărtăria) - Sibişeni (DJ 704 A) - Vinţu de Jos (DN 7) - Vurpăr (DJ 

107 A), pe sectorul de drum cuprins între intersecție cu DJ 107C - Vurpăr (intersecție cu 

DJ 107 A). 

Sectorul de drum pe care se vor impune restricții pentru vehiculelor având masa mai 

mare de 7,5 to, cu excepția riveranilor: 

 1. DJ 107C: DJ 107 (Teleac) - Drîmbar - Şeuşa - Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vinţu de 

Jos – DN7, pe sectorul de drum cuprins între DN1 (trei poduri) – intersecție cu DN 7 (pasaj 

CF). 

Excepții.  

Pot circula fără restricții pe sectoarele restricționate următoarele categorii de vehicule: 

a.) cele destinate intervențiilor la avariile drumurilor, rețelelor tehnico-edilitare care 

aparțin administratorilor acestor rețele; 

b.) cele destinate tractării autovehiculelor avariate, înzăpezite, abandonate sau staționate 

neregulamentar; 

c.) cele destinate pregătirii și examinării candidaților care solicită obținerea permisului de 

conducere; 

d.) cele aparținând Companiei Naționale Poșta Română S.A., precum și ale agenților 

economici care fac servicii de expediții și curierat; 

e.) cele aparținând societăților de salubrizare; 

f.) cele aparținând instituțiilor publice (cele aparținând serviciilor de ambulanță, protecției 

civile, poliției, jandarmeriei, poliției de frontieră, Ministerului Apărarii Naționale, Ministerului 

Justiției - Direcția Generală a Penitenciarelor, Ministerului Public și unităților speciale ale S.R.I. 

şi S.P.P., aflate în misiune, etc); 

g.) cele care transportă produse alimentare; 

h.) cele care efectuează intervenții Transgaz și Distrigaz, cele care efectuează intervenții 

de  deszăpezire asupra drumului; 

i.) cele care efectuează transport rutier de mărfuri periculoase, în condițiile legii. 

                                         CONTRASEMNEAZĂ 

           PREŞEDINTE,                                   SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

         Ion DUMITREL                               Vasile BUMBU  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordul favorabil depunerii Proiectului „Centrul de Inovare şi Transfer Tehnologic  

Cugir-Alba” de către Asociaţia pentru Dezvoltare Socio-Economică Alba, 

 în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 1 - Promovarea 

transferului tehnologic, Prioritatea de investiţii 1.1, Operaţiunea A  

- Sprijinirea entităţilor de inovare şi transfer tehnologic (ITT) 

 

         Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 13 decembrie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind acordul favorabil depunerii Proiectului „Centrul de Inovare 

şi Transfer Tehnologic Cugir-Alba” de către Asociaţia pentru Dezvoltare Socio-Economică Alba 

în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 1. Promovarea 

transferului tehnologic, Prioritatea de investiţii 1.1, Operaţiunea A - Sprijinirea entităţilor de 

inovare şi transfer tehnologic (ITT) ; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordul favorabil depunerii 

Proiectului „Centrul de Inovare şi Transfer Tehnologic Cugir-Alba” de către Asociaţia pentru 

Dezvoltare Socio-Economică Alba în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa 

prioritară 1. Promovarea transferului tehnologic, Prioritatea de investiţii 1.1, Operaţiunea A - 

Sprijinirea entităţilor de inovare şi transfer tehnologic (ITT) ; 

 - raportul de specialitate nr. 24259/4 decembrie 2018 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;  

Ținând cont de  prevederile:   

- Ghidului solicitantului, Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de 

proiecte nr. POR/2018/1/1.1.A./1. Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea A - 

Infrastructura de inovare și transfer tehnologic; 

- Scrisorii de înaintare nr. 15 din 24.03.2017 a Asociației pentru Dezvoltare Socio-

Economică Alba către Agenția de Dezvoltare Regională Centru privind depunerea ”Scrisorii de 

intenție – Centru de Inovare și Transfer Tehnologic Cugir - Alba”. 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, 

ONG-uri și sport și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. b, şi art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 406/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind 

constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acreditarea entităţilor din infrastructura de inovare şi 

transfer tehnologic, precum şi modalitatea de susţinere a acestora, 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 acord favorabil pentru depunerea Proiectului „Centrul de Inovare şi 

Transfer Tehnologic Cugir-Alba” de către Asociaţia pentru Dezvoltare Socio-Economică Alba 

în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 1 - Promovarea 

transferului tehnologic, Prioritatea de investiţii 1.1, Operaţiunea A - Sprijinirea entităţilor de 

inovare şi transfer tehnologic (ITT). 
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Art. 2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Asociaţia pentru Dezvoltare 

Socio-Economică Alba și Direcţia dezvoltare și bugete,  Direcţia juridică şi relaţii publice și 

Serviciul accesare si coordonare proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba.  

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 şi se 

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

Dezvoltare Socio-Economică Alba, Direcţiei dezvoltare și bugete, Direcţiei juridică şi relaţii 

publice și Serviciului accesare şi coordonare proiecte din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 328 

Alba Iulia, 13 decembrie 2018 

  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind încuviințarea cererii adresate Consiliului local al comunei Ighiu pentru 

transmiterea unui imobil, din domeniul public al Comunei Ighiu și din administrarea 

Consiliului local al comunei Ighiu, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea 

Consiliului Județean Alba, în vederea funcționării unui Centru de abilitare și reabilitare 

pentru persoane adulte cu dizabilități 

 

         Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 13 decembrie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului local al comunei 

Ighiu pentru transmiterea unui imobil, din domeniul public al Comunei Ighiu și din administrarea 

Consiliului local al comunei Ighiu, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea 

Consiliului Județean Alba, în vederea funcționării unui Centru de abilitare și reabilitare pentru 

persoane adulte cu dizabilități; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate 

Consiliului local al comunei Ighiu pentru transmiterea unui imobil, din domeniul public al 

Comunei Ighiu și din administrarea Consiliului local al comunei Ighiu, în domeniul public al 

Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea funcționării unui Centru 

de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități; 

- raportul de specialitate nr. 24786/10 decembrie 2018 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 15370/7 decembrie 2018 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba, înregistrată la registratura Consiliul Județean Alba cu nr. 24742/7 

decembrie 2018. 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea 

teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a, art. 120 și art. 123 alin. 1 din Legea nr. 

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

- art. 861 alin. 3, art. 863 lit. e, art. 885 alin.1 și 888 din Noul Cod Civil ( Legea nr. 

287/2009 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

- art. 9 alin. 4 și art. 20 alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

- pnct. 195 din Decizia Curții Constituționale  nr. 1/2014. 

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 încuviințează cererea adresată Consiliului local al comunei Ighiu, pentru 

transmiterea bunului imobil situat administrativ în comunei Ighiu, localitatea Ighiu, strada 

Principală, nr. 49,  înscris în CF 70048 Ighiu, compus din teren în suprafaţă de 2805 mp şi din 

clădire în suprafaţă construită de 647 mp, din domeniul public al comunei Ighiu și din 

administrarea Consiliului local al comunei Ighiu, în domeniul public al Județului Alba și în 

administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea funcționării unui Centru de abilitare şi 

reabilitare pentru persoanele adulte cu dizabilități. 

 Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din 

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

prezentei hotărâri. 

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

Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 
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comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Consiliului local 

al comunei Ighiu, Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului și 

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

 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 
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Alba Iulia, 13 decembrie 2018 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii  

ale Serviciului Public Judeţean Salvamont – Salvaspeo Alba 

         Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 13 decembrie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de 

funcţii ale Serviciului Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 

Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo 

Alba; 

- raportul de specialitate nr. 24791/10 decembrie 2018 al Biroului resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea nr. 437/7 decembrie 2018 a Serviciului Public Judeţean Salvamont - 

Salvaspeo Alba înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 24747/ 7 decembrie 

2018; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și 

protecție socială; 

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 şi completările ulterioare; 

- art. 33 alin. 1 din O.G. nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de 

turism în România, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 2 din H.G. nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea 

accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi. 

  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 Serviciului Public Judeţean Salvamont - 

Salvaspeo Alba, urmând să aibă structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Serviciului Public Judeţean 

Salvamont - Salvaspeo Alba, urmând să aibă structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă 

a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Anexele nr. 1 şi nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 79 din 16 

martie 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 directorului Serviciului 

Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo 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, Serviciului Public 

Judeţean Salvamont - Salvaspeo Alba, Direcţiei juridică şi relaţii publice, administratorului 

public al Județului Alba, Direcției dezvoltare și bugete şi Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                                      CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 
Nr. 330 

Alba Iulia, 13 decembrie 2018  
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Anexa nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 330/13 decembrie 2018 

 

 

 

ORGANIGRAMA 

SERVICIULUI PUBLIC JUDEŢEAN SALVAMONT - SALVASPEO ALBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 

 

 

 

  

CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA 

PREȘEDINTE 

SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN 

SALVAMONT – SALVASPEO ALBA 

DIRECTOR 

SERVICIUL SALVATORI MONTANI 

ȘI SALVASPEO 

 
1+11 

COMPARTMENTUL FINANCIAR-

CONTABIL, ADMINISTRATIV, ACHIZIȚII 

PUBLICE ȘI RESURSE UMANE 
4 
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Anexa nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 330/13 decembrie 2018 

 

 

 

 

 

STATUL DE FUNCȚII AL   

SERVICIULUI PUBLIC JUDEŢEAN SALVAMONT - SALVASPEO ALBA 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea funcției Nivelul studiilor Număr posturi 

1. Director gradul I S 1 

Serviciul salvatori montani și salvaspeo 

2. Șef serviciu gradul I S 1 

3-13. Salvator montan gradul I M 11 

Compartimentul financiar-contabil, administrativ, achiziții publice și resurse umane 

14-16. Inspector de specialitate gradul IA S 3 

 17. Referent treapta IA M 1 

TOTAL 17 

 

 

 

                CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil  

situat administrativ în comuna Lunca Mureşului, judeţul Alba 

 

 

         Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 13 decembrie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un 

imobil situat administrativ în comuna Lunca Mureşului, judeţul Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de 

vecinătate pentru un imobil situat administrativ în comuna Lunca Mureşului, judeţul Alba; 

- raportul de specialitate nr. 24802/10 decembrie 2018 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea Borşia Top SRL în calitate de mandatar al proprietarului doamnaSzasz 

Elisabeta Maria, privind semnarea Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului teren, situat 

în comuna Lunca Mureşului, imobil care se învecinează cu drumul judeţean DJ 107F - 

proprietate publică a Judeţului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 

23570/23 noiembrie 2018; 

- procesul-verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107F, 

proprietate publică a Judeţului Alba şi imobilul situat în intravilanul comunei Lunca Mureşului, 

loc. Lunca Mureşului, nr. 527A, identificat prin CF  nr. 70586 Lunca Mureşului, cu nr. top. 557. 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea 

teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

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

cu modificările şi completările ulterioare;  

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

completările ulterioare; 

- art. 26 lit. c, art. 79 alin. 11, art. 84 alin. 2 lit. 6 şi art. 380 din Regulamentul privind 

conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea 

funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară, 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 exprimă acordul cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, 

pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107F - proprietate publică a Judeţului Alba şi 

imobilul teren - intravilan, situat în comuna Lunca Mureşului, localitatea Lunca Mureşului, 

identificat prin CF nr. 70586 Lunca Mureşului, cu nr. top. 557, care se învecinează cu drumul 

judeţean DJ 107F: Unirea (DJ 107D) - Războieni Cetate - Lunca Mureşului – limită Judeţul Cluj, 

solicitat pentru reglementarea situaţiei de Carte Funciară, prezentat în anexa - parte integrantă a 

prezentei hotărâri.  

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din 

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

prezentei hotărâri. 
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 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, Borşia Top SRL, 

Direcției juridică şi relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției dezvoltare și 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                                      CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 331 

Alba Iulia, 13 decembrie 2018 
 

 
NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 331/13 decembrie 2018 este 

publicată și poate fi consultată pe pagina de internet www.cjalba.ro  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliul local al  

orașului Ocna Mureș, a tronsonului din drumul județean DJ 107F:  

Unirea (DJ 107 D) - Războieni Cetate - Lunca Mureșului - limita Judeţul Cluj,  

aflat  în intravilanul localității Ocna Mureș, în vederea modernizării 

 

 

         Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 13 decembrie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliul 

local al orașului Ocna Mureș, a tronsonului din drumul județean DJ 107F: Unirea (DJ 107 D) - 

Războieni Cetate - Lunca Mureșului - limita judeţul Cluj, aflat  în intravilanul localității Ocna 

Mureș, în vederea modernizării; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea predării temporare în 

administrarea Consiliul local al orașului Ocna Mureș, a tronsonului din drumul județean DJ 

107F: Unirea (DJ 107 D) - Războieni Cetate - Lunca Mureșului - limita judeţul Cluj, aflat  în 

intravilanul localității Ocna Mureș, în vederea modernizării; 

 - raportul de specialitate nr. 23572 din 12 decembrie 2018 al Direcției gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului local al orașului Ocna Mureș nr. 

88/12 decembrie 2018 privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru 

aprobarea preluării temporare în administrarea Consiliului local al oraşului Ocna Mureș  a 

unui tronson din drumul județean DJ 107 F: Unirea (DJ 107 D) - Războieni Cetate - Lunca 

Mureșului - limita Judeţul Cluj, în vederea realizării lucrărilor de modernizare a serviciului de 

iluminat public. 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea 

teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1  lit. c și art. 91 alin. 4  lit. a din Legea 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 22  și art. 22
1
 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 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 orașului Ocna 

Mureș, a tronsonului din drumul județean DJ 107F: Unirea (DJ 107 D) - Războieni Cetate - 

Lunca Mureșului - limita Judeţul Cluj, conform anexei -  parte integrantă din prezenta hotărâre, 

aflat în intravilanul localității Ocna Mureș, în vederea realizării lucrărilor de modernizare - 

„Modernizarea şi eficientizarea iluminatului public în orașul Ocna Mureș”. 

Art. 2. Consiliul Județean Alba își exprimă acordul cu privire la lucrările de modernizare  

„Modernizarea şi eficientizarea iluminatului public în orașul Ocna Mureș”.  

Art. 3. După recepţia finală a lucrărilor de modernizare „Modernizarea şi eficientizarea 

iluminatului public în orașul Ocna Mureș”, tronsonul din drumul județean menționat la art. 1 

se retransmite Consiliului Județean Alba.  

Art. 4. Predarea, respectiv preluarea tronsonului din drumul județean DJ 107F menționat  

la art. 1 se va face pe bază de protocol de predare – primire, încheiat atât la predarea către 

Consiliul local al orașului Ocna Mureș, cât și la preluarea de către Consiliul Județean Alba, la 

terminarea lucrărilor de modernizare. 
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Art. 5. Președintele Consiliului Judeţean Alba prin Direcția gestionarea patrimoniului, 

Direcţia dezvoltare şi bugete și Direcția juridică şi relații publice din cadrul aparatului de 

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

  Art. 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 orașului Ocna Mureș, Direcției juridică şi relații publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului și 

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

 

 

                                      CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 332 

Alba Iulia, 13 decembrie 2018 
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Anexa la Hotărârea   

Consiliului Județean Alba nr. 332 din 13 decembrie 2018  

 

 

 

 

 

Datele de identificare ale tronsonului de drum din 

DJ 107F: Unirea (DJ 107 D) - Războieni Cetate - Lunca Mureșului - limita Judeţul Cluj 

care se predă temporar în administrarea Consiliului local al orașului Ocna Mureș   

 

 

 

 

Denumirea drumului Localizare 
Poziţie 

kilometrică 

Lungime 

km 

DJ 107F: Unirea (DJ 107 D) - 

Războieni Cetate - Lunca 

Mureșului - limita Judeţul Cluj 

Intravilan localitatea 

Războieni  Cetate 
1+700 – 4+600 2,900 

 

 

 

Comisia specială de inventariere a bunurilor  

care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Alba: 

 

Preşedinte:  Secretar:     Membri: 

 

Ion DUMITREL  Vasile BUMBU       Voichița Maria COMAN  

         Marian Florin AITAI  

         Ioan BODEA  

       Liliana NEGRUȚ 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al  Judeţului Alba,  

bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor instituţiilor publice și 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii  

pentru trimestrul IV al anului 2018 

 

         Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 13 decembrie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al 

Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor instituţiilor publice și 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru trimestrul IV al anului 2018; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie 

ale bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor 

instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru 

trimestrul IV al anului 2018; 

- raportul de specialitate nr. 24959 din 11 decembrie 2018 al Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Alba; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, avizul favorabil al Comisiei de 

specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică, avizul favorabil al 

Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport, avizul favorabil al 

Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri și de avizul 

favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială; 

Având în vedere prevederile : 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 57 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi 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 contul de execuţie al bugetului local al Judeţului Alba pentru 

trimestrul IV al anului 2018 conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile 

pentru trimestrul IV al anului 2018 conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă contul de execuţie al bugetelor instituţiilor publice finanţate din 

venituri proprii și subvenţii din bugetul local pentru trimestrul IV al anului 2018 conform 

anexei nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

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

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

și relații publice și Direcţiei dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

                                      CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 
 

Nr. 333 

Alba Iulia, 13 decembrie 2018 
NOTA: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 333/13 decembrie 2018 sunt 

publicate și pot fi consultate pe pagina de internet www.cjalba.ro  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

cu privire la rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 

al Societăţii „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA 

         Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 13 decembrie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre cu privire la  rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 

anul 2018 al Societăţii „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la  rectificarea Bugetului de 

venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al Societăţii „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA;  

 -  raportul de specialitate nr. 25051 din 11 decembrie 2018 al Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;  

 - adresa nr. 6348/11 decembrie 2018 a Societăţii „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA 

privind propunerea de rectificare a Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018, 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 25036 din 11 decembrie 2018;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 47/22 

februarie 2018 cu privire la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii „Drumuri 

și Poduri Locale Alba” SA pentru anul 2018; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii; 

Având în vedere prevederile:  

- art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

ulterioare;  

- Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018; 

- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari 

sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului 

şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 

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 rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al 

Societăţii „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA conform anexelor nr. 1-5 - părţi integrante ale 

prezentei hotărâri.   

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcției dezvoltare și 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și directorului general al 

Societăţii „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA, va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri.    

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

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

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

„Drumuri și Poduri Locale Alba” SA, Direcției juridică și relații publice și Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                                      CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 
Nr. 334 

Alba Iulia, 13 decembrie 2018 
NOTA: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 334/13 decembrie 2018 sunt 

publicate și pot fi consultate pe pagina de internet www.cjalba.ro  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

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 întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 13 decembrie 2018; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a 

bugetului local al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2018; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 

Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2018;  

 - raportul de specialitate nr. 24689/7 decembrie 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; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, avizul favorabil al Comisiei de 

specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică, avizul favorabil al 

Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport, avizul favorabil al 

Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri și de avizul 

favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială; 

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; 

 - H.G. nr.948/7.12.2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziția Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru echilibrarea bugetelor 

locale.  

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. I. Se aprobă rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al 

Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii  pe anul 2018 și în consecință Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 34/1 

februarie 2018 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al 

Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2018, cu modificările şi 

completările ulterioare se rectifică, după cum urmează: 

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 
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 „Art. 1. Bugetul general al Judeţului Alba, rectificat pe anul 2018, se stabileşte în sumă 

de 572.479,26 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 

386.608,04 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 253.155,07 mii lei. 

                    (3)  Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2018, se 

stabileşte în sumă de 133.452,97 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 229.149,11 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 199.639,12 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 29.509,99  mii 

lei. 

 4. Alineatul 1  al  articolului 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 

  „Art. 5. (1) Cheltuielile pentru „Autorităţi executive”, rectificate pe anul 2018, se 

stabilesc în sumă de 45.241,07  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 5 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

 5. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 8. Cheltuielile, rectificate pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” 

al Județului Alba, pe anul 2018 se stabilesc în sumă de 300,00 mii lei, în structura prevăzută în 

anexa nr. 8 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

6. La articolul 9, alineatul 1 și anexa 9„c” a  alineatului 2 se modifică și vor avea 

următorul cuprins: 

„Art. 9. (1) Cheltuielile pentru activitatea „Învăţământul preuniversitar de stat - 

învăţământul special”, rectificate pe anul 2018, se stabilesc în sumă de 2.441,78 mii lei, în 

structura prevăzută în anexa nr. 9 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                  (2) Cheltuielile rectificate pentru Învățământ special integrat în învățământul 

de masă - Finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează 

învățământul special si alte cheltuieli conform legii bugetului de stat,  suma de  983,50 mii lei, 

conform anexei nr. 9„c” - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

7. Alineatul 1 al articolului 12 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 12. (1) Cheltuielile pentru Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba Iulia, 

rectificate pe anul 2018, se stabilesc în sumă de 2.301,70 mii lei, în structura prevăzută în anexa 

nr. 10 - 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 164.758,03 mii lei, în structura 

prevăzută în anexele nr. 13„aˮ și nr. 13„bˮ - părți integrante ale prezentei hotărâri”. 

9. La articolul 21,  alineatul 1  și anexa 16 a de la alineatul 2 se modifică, urmând a avea 

următorul cuprins: 

 „Art. 21. (1) Cheltuielile rectificate pentru activitatea „Transporturi” pe anul 2018, se 

stabilesc în sumă de 55.116,53  mii lei. Cheltuielile rectificate si creditele de angajament, sunt 

prevăzute în anexa nr. 16 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                  (2) Se aprobă Programul lucrărilor pe drumuri și poduri județene finanțat din 

bugetul local al Județului Alba, rectificat, potrivit anexei nr. 16a,– parte integrantă a prezentei 

hotărâri”. 

10. Alineatul 1 al articolului 26 se modifică și va avea următorul cuprins: 
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„Art. 26. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Direcţia 

Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba, rectificat pe anul 2018,  în sumă de 

1.773,59 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 21 - parte integrantă 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 197.425,80 mii lei,  în structura prevăzută în 

anexa nr. 22 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

12. Alineatul 1 al articolului 28 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 28. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018, rectificat pentru 

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, în sumă de 10.556,97 mii lei, în structura prevăzută în anexa 

nr. 23 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

 

13. Alineatul 1 al articolului 29 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 29. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2018, pentru 

Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, în sumă de 7.956,38 mii lei,  în structura prevăzută în 

anexa nr. 24 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

14. Alineatul 1 al articolului 30 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 30. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2018, pentru 

Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, în sumă de 4.501,27 mii lei, în structura prevăzută în 

anexa nr. 25 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

15. Alineatul 1 al articolului 31 se modifică și va 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 5.590,00 mii lei, în structura prevăzută în 

anexa nr. 26 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

16. Alineatul 1 al articolului 32 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 32. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018, pentru Direcţia 

Judeţeană de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba, în sumă de 1.345,10 mii lei, în structura 

prevăzută în anexa nr. 27 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

17. 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, 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 terțiari de 

credite în extras și Direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                      CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU 
 

 

 

 

Nr. 335 

Alba Iulia, 13 decembrie 2018 

 
NOTA: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 335/13 decembrie 2018 sunt 

publicate și pot fi consultate pe pagina de internet www.cjalba.ro  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin NEGOCIERE 

FĂRĂ PUBLICARE PREALABILĂ a contractului de servicii având ca obiect: 

„Întreţinere curentă pe timp de iarnă a drumurilor judeţene din judeţul Alba,  în iarna 

2018-2019 “ 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 24111/03.12.2018 al Serviciului achiziții publice și monitorizarea 

implementării contractelor cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru 

atribuirea, prin NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICARE PREALABILĂ a contractului de servicii 

având ca obiect: „Întreţinere curentă pe timp de iarnă a drumurilor judeţene din judeţul Alba,  

în iarna 2018-2019 “; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare; 

     - Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice aprobate 

prin H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare, emit prezenta 
 

DISPOZIŢIE 
 

 Art.1 Aprob constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea, prin 

NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICARE PREALABILĂ a contractului de servicii având ca obiect: 

„Întreţinere curentă pe timp de iarnă a drumurilor judeţene din judeţul Alba,  în iarna 2018-

2019 “,  în următoarea componenţă: 

Președinte cu drept de vot: 

- Floare PERŢA – şef serviciu, Direcţia gestionarea patrimoniului, Serviciul programe, 

lucrări, întreținere drumuri  

Membri titulari: 

- Camelia Ileana LAZĂR - şef serviciu, Direcţia dezvoltare și bugete – Serviciul buget-

venituri 

- Dana POTOPEA-  şef serviciu, Direcţia dezvoltare și bugete – Serviciul achiziții publice 

și monitorizarea implementării contractelor 

- Dana Georgiana LUPEA- consilier principal, Direcţia dezvoltare și bugete – Serviciul 

achiziții publice și monitorizarea implementării contractelor 

- Ana Maria TOMA – consilier juridic superior, Direcţia juridică şi relaţii publice - 

Serviciul juridic – contencios 

Membri de rezervă :  

- Ioan POPA - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Compartimentul 

contabilitate-financiar 

- Gabriel Ioan VASIU – consilier juridic superior, Direcţia juridică şi relaţii publice - 

Serviciul juridic – contencios 

- Ioan Sorin MAIER - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului, Serviciul 

programe, lucrări, întreținere drumuri  

- Cosmin Aurelian OLTEAN - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului, 

Serviciul programe, lucrări, întreținere drumuri 

- Felicia Carmen CAZACU – consilier superior, Direcţia dezvoltare și bugete – Serviciul 

achiziții publice și monitorizarea implementării contractelor 



 

145 

Art.2 În vederea atribuirii prin NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICARE PREALABILĂ a 

contractului de servicii având ca obiect: „Întreţinere curentă pe timp de iarnă a drumurilor 

judeţene din judeţul Alba,  în iarna 2018-2019 “, în raport cu sarcinile şi responsabilităţile, 

comisia de evaluare are, în ansamblu, următoarele atribuţii:  

a) deschiderea ofertelor şi, după caz, a altor documente care însoţesc oferta; 

b) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi; 

c) verificarea conformităţii propunerilor tehnice ale ofertanţilor cu prevederile caietului de 

sarcini; 

d) evaluarea propunerilor tehnice ale ofertanţilor în conformitate cu criteriile de atribuire, 

dacă este cazul; 

e) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi, inclusiv verificarea 

conformităţii cu propunerile tehnice, verificarea aritmetică, verificarea încadrării în 

fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică 

respectiv, precum şi, dacă este cazul, verificarea încadrării acestora în situaţia prevăzută la 

art. 210 din lege; 

f) elaborarea solicitărilor de clarificări şi/sau completări necesare în vederea evaluării 

ofertelor;  

g) stabilirea ofertelor inacceptabile şi/sau neconforme, precum şi a motivelor care stau la 

baza încadrării acestora în fiecare din aceste categorii;  

h) stabilirea ofertelor admisibile;  

i) realizarea selecţiei ofertanților (candidaților) pentru etapa a doua de negociere; 

j) desfăşurarea negocierilor cu operatorii economici invitați la etapa a doua de negociere; 

k) aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare, astfel cum a fost prevăzut în 

anunţul de participare;  

l) stabilirea ofertei/ofertelor câştigătoare sau, după caz, formularea propunerii de anulare a 

procedurii; 

m) elaborarea proceselor-verbale aferente fiecărei şedinţe, a raportului intermediar, 

după caz şi a raportului procedurii de atribuire. 

 Art.3 Aprob numirea din cadrul compartimentului intern specializat a persoanelor 

responsabile cu atribuirea prin NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICARE PREALABILĂ a 

contractului de servicii având ca obiect: „Întreţinere curentă pe timp de iarnă a drumurilor 

judeţene din judeţul Alba,  în iarna 2018-2019 “, după cum urmează: 

- Dana POTOPEA – șef serviciu, Direcţia dezvoltare și bugete – Serviciul achiziții publice 

și monitorizarea implementării contractelor, membru titular 

- Dana Georgiana LUPEA- consilier principal, Direcţia dezvoltare și bugete – Serviciul 

achiziții publice și monitorizarea implementării contractelor, membru titular 

Art.4 Aprob numirea doamnei Floare PERŢA – şef serviciu, Direcţia gestionarea 

patrimoniului, Serviciul programe, lucrări, întreținere drumuri ca persoană responsabilă de 

execuţia contractului de servicii având ca obiect: „Întreţinere curentă pe timp de iarnă a 

drumurilor judeţene din judeţul Alba,  în iarna 2018-2019 “. 

 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi relaţii 

publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcţia gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.        

                                  Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE                 p. SECRETARUL JUDEŢULUI, 

     ION DUMITREL              Director executiv   

                                      Liliana NEGRUŢ 

 

 

 

Nr. 449 
Alba Iulia, 3 decembrie 2018  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind desemnarea Comisiei de examinare şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la 

examenul de promovare organizat în data de 18 decembrie 2018,  pentru personalul 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Alba 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 24100 din 3 decembrie 2018 al Biroului resurse umane cu privire 

la desemnarea comisiei de examinare şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la examenul de 

promovare organizat în data de 18 decembrie 2018 pentru personalul contractual din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 Luând în considerare prevederile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 

examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, a personalului 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba aprobat prin 

Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 449/9 septembrie 2016; 

 Având în vedere prevederile : 

- art. 104 alin. 1 lit. a şi lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 31 alin. 6 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice; 

- art. 44 alin. 1 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de 

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a 

criteriilor de promovare 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. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea 

DISPOZIŢIE 

 Art. 1. Desemnez Comisia de examinare şi Comisia de soluţionare a contestaţiilor la 

examenul de promovare, organizat în data de 18 decembrie 2018, pentru personalul contractual 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, în următoarea componenţă: 

Comisia de examinare: 

Preşedinte: Paul Marius HAŢEGAN – şef serviciu – Serviciul administrativ 

Membri:     Cristina BOBAR – inspector de specialitate – Serviciul administrativ 

         reprezentant Sindicatul „A.S” Alba. 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor 

Preşedinte:  Liliana NEGRUŢ – director executiv – Direcţia juridică şi relaţii publice 

Membri:       Horaţiu Zaharia SUCIU - şef birou – Biroul resurse umane 

   reprezentant Sindicatul „A.S” Alba 

 Art. 2. Desemnez în calitate de secretar al Comisiei de examinare şi Comisiei de 

soluţionare a contestaţiilor pe doamna Rodica Ramona BĂLŢAT – consilier superior în cadrul 

Biroului resurse umane. 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi relaţii 

publice, Serviciului administrativ şi Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba.      

      Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE            SECRETARUL JUDEŢULUI, 

      ION DUMITREL               Vasile BUMBU 
Nr. 450 

Alba Iulia, 4 decembrie 2018 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Echipei de management responsabilă de implementarea  

Proiectului „MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ103E: DN1-GÎRBOVA DE JOS-

GÎRBOVIȚA-GÎRBOVA DE SUS, JUDEŢUL ALBA”, cod SMIS 125923,  

finanţat prin Contractul de finanţare nr. 3481/19.11.2018,  

şi a Comitetului de Coordonare şi Monitorizare 

 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 24311 din data de 4 decembrie 2018 al Direcției dezvoltare și 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Ţinând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 216 din 30 august 2018 privind aprobarea 

proiectului „Modernizare drum județean DJ103E: DN1-Gîrbova De Jos-Gîrbovița-Gîrbova de 

Sus, Județul Alba”, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 

2014-2020, Axa Prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanta regională, 

Prioritatea de investiție 6.1. Stimularea mobilității regionale pin conectarea nodurilor 

secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale; 

- Contractul de finanțare nr. 3481/19.11.2018 a proiectului „MODERNIZARE DRUM 

JUDEȚEAN DJ103E: DN1-GÎRBOVA DE JOS-GÎRBOVIȚA-GÎRBOVA DE SUS, JUDEŢUL 

ALBA” cod SMIS 125923;   

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. a și lit. f și art. 104 alin. 6 lit. b coroborat cu art. 91 alin.5 lit. a pct. 

12 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea 

 

DISPOZIŢIE 

 

Art. 1. Se constituie Echipa de management responsabilă de implementarea 

proiectului „MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ103E: DN1-GÎRBOVA DE JOS-

GÎRBOVIȚA-GÎRBOVA DE SUS, JUDEŢUL ALBA”, cod SMIS 125923, finanţat prin 

Contractul de finanţare nr. 3481/19.11.2018, în următoarea componență: 

 

Manager proiect:  

Ioan BODEA – director executiv, Direcția gestionarea patrimoniului 

 

Responsabil financiar  

Eugen DOBRA – consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete, 

Contabilitate-financiar 

Responsabil juridic  

Gabriel Ioan VASIU – consilier juridic superior, Direcția juridică și relații 

publice, Serviciul juridic-contencios 

Responsabil tehnic  

Ioan Sorin MAIER –consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului, 

Serviciul programe, lucrări, întreținere drumuri 

 

Responsabil achiziții  

Dana Georgiana LUPEA – consilier principal, Direcția dezvoltare și bugete, 
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Serviciul achiziții publice și monitorizarea 

implementării contractelor 

Responsabil administrativ  

Gabriela Cristina MOTOC – expert IA, Direcția gestionarea patrimoniului,  

Administrarea terenurilor, clădirilor, rețelelor de 

alimentare cu apă 

 

Art. 2. Directorul executiv al Direcției dezvoltare și bugete, directorul executiv al 

Direcției gestionarea patrimoniului, directorul executiv al Direcției juridice și relații publice 

împreună cu Biroul resurse umane vor stabili și repartiza atribuțiile și responsabilitățile aferente 

fiecărei funcții în cadrul Echipei de management responsabilă de implementarea proiectului 

„MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ103E: DN1-GÎRBOVA DE JOS-GÎRBOVIȚA-

GÎRBOVA DE SUS, JUDEŢUL ALBA”, urmând ca fișa postului aferentă fiecărei persoane 

nominalizată la art. 1 să fie completată în mod corespunzător.  

 

Art. 3. (1) Coordonarea Echipei de management stabilită la art. 1 va fi efectuată de un 

Comitet de Coordonare şi Monitorizare, în următoarea componență: 

- Dumitru FULEA – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba 

- Marius-Nicolae HAȚEGAN – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba 

 

(2) Comitetul de Coordonare şi Monitorizare asigură coordonarea şi supervizarea 

activităţii echipei de management, mobilizează resursele instituţionale, umane si materiale pentru 

implementarea proiectului, analizează stadiul implementării proiectului şi realizează evaluarea 

finală a proiectului. 

 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de 

internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor 

nominalizate în echipa de management şi în Comitetul de Coordonare şi Monitorizare, Direcției 

dezvoltare și bugete, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcţiei juridică şi relaţii publice și 

Biroului resurse umane  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.  

 

                 Avizat pentru legalitate,  

                                     PREŞEDINTE                   SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                 Ion DUMITREL                                                   Vasile BUMBU 

             

 

 

        
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 453 

Alba Iulia, 5 decembrie 2018 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Echipei de management responsabilă de implementarea  

Proiectului „CONSOLIDARE CORP DRUM JUDEȚEAN  DJ107K: GALDA DE JOS-

MESENTEA-BENIC-INTREGALDE, JUDEŢUL ALBA, KM 17+700-23+700”,  

cod SMIS 126106, finanţat prin Contractul de finanţare nr. 3470/19.11.2018,  

şi a Comitetului de Coordonare şi Monitorizare 

 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 24312 din data de 4 decembrie 2018 al Direcției dezvoltare și 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Ţinând cont de prevederile:  

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 229 din 30 august 2018 privind aprobarea 

proiectului ”Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda De Jos-Mesentea-Benic-

Intregalde, Judeţul Alba, km 17+700 - 23+700”, în vederea finanţării acestuia în cadrul 

Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii 

rutiere de importanta regională, Prioritatea de investiție 6.1. Stimularea mobilității regionale pin 

conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor 

multimodale; 

- Contractului de finanțare nr. 3470/19.11.2018 a Proiectului „CONSOLIDARE CORP 

DRUM JUDEȚEAN  DJ107K: GALDA DE JOS-MESENTEA-BENIC-INTREGALDE, JUD. 

ALBA, KM 17+700-23+700” cod SMIS 126106;   

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. a și lit. f și art. 104 alin. 6 lit. b coroborat cu art. 91 alin.5 lit. a pct. 

12 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea 

 

DISPOZIŢIE 

 

Art. 1. Se constituie Echipa de management responsabilă de implementarea 

proiectului „CONSOLIDARE CORP DRUM JUDEȚEAN  DJ107K: GALDA DE JOS-

MESENTEA-BENIC-INTREGALDE, JUD. ALBA, KM 17+700-23+700”, cod SMIS 126106, 

finanţat prin Contractul de finanţare nr. 3470/19.11.2018, în următoarea componență: 

 

Manager proiect:  

Ioan BODEA – director executiv, Direcția gestionarea patrimoniului 

 

Responsabil financiar  

Ioan POPA – consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete, 

Contabilitate-financiar 

Responsabil juridic  

Gabriel Ioan VASIU – consilier juridic superior, Direcția juridică și relații 

publice, Serviciul juridic contencios 

Responsabil tehnic  

Floare PERȚA – șef serviciu, Direcția gestionarea patrimoniului, 

Serviciul programe, lucrări, întreținere drumuri 

 

Responsabil achiziții  
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Felicia Carmen CAZACU – consilier principal, Direcția dezvoltare și bugete, 

Serviciul achiziții publice și monitorizarea 

implementării contractelor 

Responsabil administrativ  

Gabriela Cristina MOTOC – expert IA, Direcția gestionarea patrimoniului,  

Serviciul Administrarea terenurilor, clădirilor, 

rețelelor de alimentare cu apă 

 

Art. 2. Directorul executiv al Direcției dezvoltare și bugete, directorul executiv al 

Direcției gestionarea patrimoniului, directorul executiv al Direcției juridice și relații publice 

împreună cu Biroul resurse umane vor stabili și repartiza atribuțiile și responsabilitățile aferente 

fiecărei funcții în cadrul Echipei de management responsabilă de implementarea Proiectului 

„CONSOLIDARE CORP DRUM JUDEȚEAN  DJ107K: GALDA DE JOS-MESENTEA-BENIC-

INTREGALDE, JUD. ALBA, KM 17+700-23+700”, urmând ca fișa postului aferentă fiecărei 

persoane nominalizată la art. 1 să fie completată în mod corespunzător.  

 

Art. 3. (1) Coordonarea Echipei de management stabilită la art. 1 va fi efectuată de un 

Comitet de Coordonare şi Monitorizare, în următoarea componență: 

- Dumitru FULEA – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba 

- Marius-Nicolae HAȚEGAN – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba 

 

(2) Comitetul de Coordonare şi Monitorizare asigură coordonarea şi supervizarea 

activităţii echipei de management, mobilizează resursele instituţionale, umane si materiale pentru 

implementarea proiectului, analizează stadiul implementării proiectului şi realizează evaluarea 

finală a proiectului. 

 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de 

internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor 

nominalizate în echipa de management şi în Comitetul de Coordonare şi Monitorizare, Direcției 

dezvoltare și bugete, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcţiei juridică şi relaţii publice și 

Biroului resurse umane  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.  

 

                 Avizat pentru legalitate,  

                                     PREŞEDINTE                   SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                 Ion DUMITREL                                                   Vasile BUMBU 

             

 

 

        
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 454 

Alba Iulia, 5 decembrie 2018 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului Județean Alba 

 în ședința ordinară, în ziua de 13 decembrie 2018 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Având în vedere prevederile art. 94 alin. 1, alin. 3, alin. 5 și alin. 7 din Legea nr. 

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

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, emit următoarea 

 

 

DISPOZIȚIE  

 

 

Art. 1. Convoc Consiliul Judeţean Alba în şedinţa „ordinară”, în ziua de 13 decembrie 

2018, ora 11
00

, ședință care va avea loc în sala 100 „Mihai Viteazu” (etaj I) a Palatului 

administrativ din municipiul Alba Iulia (Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1). 

Art. 2. Proiectul ordinii de zi cuprinde:  

1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului -  

monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Dacilor, nr. 1A, judeţul Alba, 

înscris în CF nr. 109019 Alba Iulia cu nr. cad. 109019 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

2. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului -  

monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Alcala de Henares , FN, 

judeţul Alba, înscris în CF nr. 109030 Alba Iulia cu nr. cad. 109030 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenelor unor contracte de 

închiriere încheiate de Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a unui bun proprietate 

publică a Judeţului Alba, concesionat către Societatea APA-CTTA S.A. Alba, ca urmare a 

realizării unor lucrări de investiţii din Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare  

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării  traseului și lungimii drumului 

județean DJ 705 E: DN 7 - Tărtăria - Săliştea - Săliştea Deal 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

  7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea schimbării încadrării categoriei de folosință 

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

județean DJ 107 P:  Hopîrta (DJ107E) – Turdaş (DC 6) – DJ 107D (Vama Seacă) 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii 

şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
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9. 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  

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba  

10. Proiect de hotărâre privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului 

general al Judeţului Alba, în anul 2019 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba  

11. Consultarea Planurilor anuale de acţiune privind serviciile sociale elaborate de 

autorităţi ale administraţiei publice locale din Judeţul Alba 

12. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului 

Județean Alba din data de 27 noiembrie 2018 

Redactat: Vasile Bumbu, Secretarul Județului Alba 

13. Întrebări, interpelări, declaraţii politice 

 

Prezenta dispoziție se afișează la sediul Consiliului Județean Alba, se publică în 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, direcţiilor, serviciilor, birourilor și compartimentelor din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.      

Aducerea la cunoştinţă publică a prezentei dispoziţii se face prin intermediul Direcţiei 

juridică şi relaţii publice. 

 

                 Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE,          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.  455 

Alba Iulia, 6 decembrie 2018 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului Județean Alba 

 în ședință „extraordinară”, în ziua de 11 decembrie 2018 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Având în vedere prevederile art. 94 alin. 2, alin. 3 și alin. 7 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, emit următoarea 

 

DISPOZIȚIE  

 

Art. 1. Convoc Consiliul Judeţean Alba în şedinţă „extraordinară”, în ziua de 11 

decembrie 2018, ora 11
00

, ședință care va avea loc în sala de ședințe a Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului din municipiul Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 

68. 

Art. 2. Proiectul ordinii de zi cuprinde:  

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

118/26 aprilie 2018 pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale din Județul 

Alba, a subvenţiilor de la bugetul de stat, pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării 

planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism, pe anul 

2018  

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

2. Proiect de hotărâre cu privire la instituirea în favoarea  S.C. Parcul Industrial Cugir 

SA a dreptului de administrare asupra unor spaţii în suprafaţă totală de 220 mp, situate în bunul 

imobil din localitatea Cugir, strada Victoriei, nr. 8A, judeţul Alba - proprietate privată a 

Judeţului Alba  

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Planului operativ de acţiune privind prevenirea 

şi combaterea înzăpezirii drumurilor  judeţene în perioada de iarnă  2018-2019” 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea articolului 1  al Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 33/1 februarie 2018 cu privire la aprobarea repartizării pe unităţi 

administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale, precum și repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adăugata pentru drumuri judeţene și comunale, pe anul 2018  

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

 

Prezenta dispoziție se afișează la sediul Consiliului Județean Alba, se publică în 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, consilierilor judeţeni în funcţie, direcţiilor, serviciilor, 

birourilor și compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

Aducerea la cunoştinţă publică a prezentei dispoziţii se face prin intermediul Direcţiei 

juridică şi relaţii publice. 

                                        Avizat pentru legalitate, 

                PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        Ion DUMITREL              Vasile BUMBU   

Nr. 456 

Alba Iulia, 7 decembrie  2018 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind numirea experților cooptați pe lângă Comisia de evaluare a ofertelor pentru 

atribuirea, prin licitaţie deschisă, a contractului de achiziţie publică având ca obiect 

Achiziţie execuție lucrări „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 - BuciumSat –DN74 

(Cerbu)”, finanţat prin Contractul de finanţare nr.139/28.06.2017, cod SMIS 2014+: 

108707  

 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 24777/7 decembrie 2018, comun, al Direcţiei juridică şi relaţii 

publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete privind constituirea 

Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea, prin licitaţie deschisă, a contractului de 

achiziţie publică având ca obiect Achiziţie execuție lucrări „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 - 

BuciumSat - DN74 (Cerbu)”, finanţat prin Contractul de finanţare nr. 139/28.06.2017, cod SMIS  

2014+: 108707; 

Luând în considerare prevederile: 

          - Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 440/22 noiembrie 2018 privind 

constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea, prin licitaţie deschisă, a 

contractului de achiziţie publică având ca obiect Achizitie execuție lucrări de „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 – BuciumSat –DN74 (Cerbu)”finanţat prin Contractul de finanţare 

nr.139/28.06.2017, cod SMIS 2014+: 108707  

          - adresa nr. 390 din 26 noiembrie 2018 a Societății KONSENT S.A Iași înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 23696/26 noiembrie 2018; 

          - anexei nr. 7 – Calendarul estimativ al achiziţiilor la Contractul de finanţare nr. 

139/28.06.2017, cod SMIS 2014+: 108707 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru 

Programul Operaţional Regional 2014-2020, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru în 

calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 şi 

Parteneriatul dintre UAT Județul Alba - lider de proiect, UAT Municipiul Aiud, UAT Comuna 

Bucium, UAT Comuna Mogoș, UAT Comuna Rîmeț şi UAT Comuna Ponor.  

  Având în vedere prevederile: 

  - art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

  - Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

  - Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 

publice, aprobate prin H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea 

 

DISPOZIŢIE 

Articol unic.  

Aprob numirea experților cooptați pe lângă Comisia de evaluare a ofertelor pentru 

atribuirea, prin licitaţie deschisă, a contractului de achiziţie publică având ca obiect Achiziţie 
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execuție lucrări „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 - BuciumSat –DN74 (Cerbu)”, finanţat 

prin Contractul de finanţare nr.139/28.06.2017, cod SMIS 2014+: 108707, în următoarea 

componență:         

Leonard MÂRŢ   - Manager de proiect  

Anca TUDOSĂ   - Expert financiar și achiziții 

Atila SZOPOS   - Responsabil tehnic 1, Inginer drumuri și poduri 

Tudor TROCIN   - Responsabil tehnic 2, Inginer drumuri și poduri 

Marinel Dobre RUSU  - Responsabil juridic 

Ioan TUFAN    - Responsabil tehnic 3, Inginer topometrist    

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de 

internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Societății 

Konsent S.A. Iași, Direcţiei juridică şi relaţii publice, Direcției gestionarea patrimoniului, 

Direcției dezvoltare și bugete, Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba.  

 

             Avizat pentru legalitate, 

 PREŞEDINTE,                    SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

Ion DUMITREL                                     Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 457 

Alba Iulia, 7 decembrie 2018 
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

DISPOZIȚIE 

privind constituirea Comandamentului de iarnă 2018-2019 la nivelul  

Consiliului Județean Alba pentru conducerea și coordonarea  activității  de prevenire și 

intervenție  pentru combaterea poleiului  și  înzăpezirii drumurilor județene 

 

 

 Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 24915 din 10 decembrie 2018 al Direcției gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba privind 

constituirea comandamentului de iarnă 2018-2019 pentru conducerea și coordonarea activității  

de prevenire și intervenție pentru combaterea poleiului și înzăpezirii drumurilor județene; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 317/11 

decembrie 2018 pentru aprobarea „Planului operativ de acţiune privind prevenirea şi 

combaterea înzăpezirii drumurilor  judeţene în perioada de iarnă 2018-2019”;  

Având în vedere prevederile: 

 - art. 104 alin. 1 lit. a și lit e coroborat cu art. 104 alin. 6 lit. a și lit. b din Legea nr. 

215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 4-6, art. 10 lit. d și lit. h, art. 14 și art. 21 din Legea nr. 481/2004 privind protecția 

civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 5 și art. 33 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 7, art. 22, art. 40 alin. 1 și art. 45 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 3 alin. 1, art. 4, art. 5 din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind 

circulația pe drumurile publice, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - art. 3, art. 8, art. 13, art. 14, art. 24, art. 25 din Normativul privind prevenirea și 

combaterea înzăpezirii drumurilor publice - Indicativ A.N.D. nr. 525-2013, aprobat prin 

Ordinul comun al ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 2170 din 18 

iunie 2013 și al ministrului delegat pentru Infrastructura de Interes Național și Investiții Străine 

nr. 289 din 17 iunie 2013, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, emit următoarea 

  

DISPOZIȚIE 

 

 Art. 1. În scopul conducerii și coordonării activității de prevenire și intervenție pentru 

combaterea poleiului și înzăpezirii drumurilor județene în perioada de iarnă 2018-2019, la nivelul 

Consiliului Județean Alba se constituie Comandamentul de iarnă 2018-2019, în următoarea 

componență: 

Președinte: 

 Ion DUMITREL   - președinte al Consiliului Județean Alba 

Vicepreședinte: 

 Marius Nicolae HAŢEGAN - vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

Membri: 

 Dumitru FULEA  - vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

 Dan Mihai POPESCU - administrator public al Judeţului Alba; 

 Ioan BODEA   - director executiv, Direcția gestionarea patrimoniului 

 Marian Florin AITAI  - director executiv, Direcția dezvoltare și bugete 

 Paul Marius HAȚEGAN - șef serviciu, Serviciul administrativ 
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 Paul Silviu TODORAN  - şef serviciu, Direcția gestionarea patrimoniului - Serviciul  

    administrarea terenurilor, clădirilor, reţelelor de alimentare cu apă 

 Cosmin Aurelian OLTEAN - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului - 

    Serviciul programe, lucrări, întreţinere drumuri  

 Sorin Ioan MAIER - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului - Serviciul  

    programe, lucrări, întreţinere drumuri  

 Sebastian POHONȚU  - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului - Serviciul  

    programe, lucrări, întreţinere drumuri  

 Ioan DĂRĂMUȘ  - consilier superior, Direcția gestionarea patrimoniului - Serviciul  

    programe, lucrări, întreţinere drumuri  

 Gheorghe POPA   - referent de specialitate, Direcția gestionarea patrimoniului –  

    Serviciul administrarea terenurilor, clădirilor, reţelelor de  

    alimentare cu apă  

 

 Art. 2. (1) Direcția gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba va monitoriza starea și situația drumurilor județene în perioada de 

iarnă 2018-2019, urmând a sesiza și informa cu celeritate Comandamentul de iarnă  cu privire la 

apariția poleiului sau înzăpezirii unor sectoare din drumurile județene. 

  (2) Va fi organizat serviciul de permanență care va ține legătura cu bazele de 

deszăpezire la centrele zonale, Instituția Prefectului - Județul Alba, autoritățile administrației 

publice locale, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba, Inspectoratul 

Județean de Poliție al Județului Alba - Serviciul rutier, Administrația Națională de Meteorologie 

- Stația Meteorologică Alba Iulia, Secția Drumuri Naționale Alba Iulia. 

 Art. 3. Comandamentul județean de iarnă va coordona și conduce toate acțiunile de 

intervenție necesare asigurării viabilității drumurilor județene în perioada de iarnă 2018-2019. 

 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Județului Alba, persoanelor nominalizate în cadrul comandamentului, 

autorităților administrației publice locale, Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al 

Județului Alba, Inspectoratului Județean de Poliție al Județului Alba - Serviciul rutier, 

Administrației Națională de Meteorologie - Stația Meteorologică Alba Iulia, Secției Drumuri 

Naționale Alba Iulia, Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului, 

Direcției dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba. 

 

Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE        SECRETARUL JUDEŢULUI, 

     ION DUMITREL           Vasile BUMBU   
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nr. 459                                                       

 Alba Iulia, 11 decembrie 2018 
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL  ALBA       

CONSILIUL JUDEŢEAN      

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind  constituirea Comisiei de predare temporară în administrarea Consiliului 

 local al comunei Cetatea de Baltă, a tronsoanelor din drumul județean  

DJ 107 și DJ 142K aflate în intravilanul localității Cetatea de Baltă 

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 25020 din 11 decembrie 2018 al Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba privind  

propunerea de constituire a Comisiei de predare temporară în administrarea Consiliului local al 

comunei Cetatea de Baltă, a tronsoanelor din drumul județean DJ 107 și DJ 142K, aflate  în 

intravilanul localității Cetatea de Baltă;  

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului local al comunei Cetatea de Baltă nr. 55/4 octombrie 2018 

privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru aprobarea preluării 

temporare în administrarea Consiliului local al comunei Cetatea de Baltă a tronsoanelor din 

drumurile județene DJ 107 și 142K, aflate în intravilanul localității Cetatea de Baltă, în vederea 

realizării investiției ,,Construire trotuare, șanțuri betonate pentru străzile Horea, Poștei și 

Cetății din comuna Cetatea de Baltă” județul Alba. 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 247/25 octombrie 2018 privind aprobarea 

predării temporare în administrarea Consiliului local al comunei Cetatea de Baltă a unor 

tronsoane din drumurile județene DJ 107 și DJ 142K, aflate  în intravilanul localității Cetatea 

de Baltă, în vederea modernizării. 

-  Hotărârii Consiliului local al comunei Cetatea de Baltă nr. 62/29 noiembrie 

2018 privind preluarea temporară în administrarea Consiliului local al comunei Cetatea de 

Baltă, a tronsoanelor din drumul județean DJ 107 și DJ 142K,  aflat  în intravilanul localității 

Cetatea de Baltă, în vederea realizării investiției ,,Construire  trotuare, șanțuri betonate pentru 

străzile Horea, Poștei și Cetății din comuna Cetatea de Baltă” județul Alba. 

Având în vedere prevederile: 

      - art. 104 alin. 1 lit. f  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

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

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-

contabile, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi  completările ulterioare, emit următoarea 

 

DISPOZIȚIE 

 

Art. 1. Aprob constituirea Comisiei de predare temporară în administrarea Consiliului 

local al comunei Cetatea de Baltă, a tronsoanelor din drumul județean DJ 107 și DJ 142K, 

aflate  în intravilanul localității Cetatea de Baltă, în următoarea componenţă: 

 

Președinte: 
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Radu Octavian NEAG   - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  

     Serviciul administrarea terenurilor, clădirilor,  rețelelor de  

     alimentare cu apă 

 

Membri titulari: 

Angela RUSU                   - consilier juridic superior, Direcția juridică și relații publice  

     - Serviciul juridic-contencios  

Ioan POPA    - consilier superior, Direcţia de dezvoltare şi bugete -  

     Compartimentul contabilitate-financiar 

     Cosmin Aurelian OLTEAN       - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  

     Serviciul programe, lucrări, întreținere drumuri 

Sorin  Ioan MAIER            - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  

     Serviciul programe, lucrări, întreținere drumuri 

                                             

Membri supleanți: 

Adrian Florin GHILEA  - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  

     Serviciul administrarea terenurilor, clădirilor,  rețelelor de  

     alimentare cu apă  

Eugen DOBRA   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -  

     Compartimentul contabilitate-financiar 

Raluca Elena GRĂDINARIU   - consilier juridic superior, Direcția juridică și relații 

     publice - Serviciul juridic-contencios  

Art. 2. Atribuțiile membrilor comisiei de predare sunt: identificarea imobilului, 

inventarierea faptică, întocmirea listei de inventariere, verificarea situației juridice a imobilului, 

întocmirea procesului verbal de predare-primire, întocmirea protocolului de predare-primire. 

Art. 3.  Documentele întocmite în urma acțiunii de predare-primire vor fi transmise 

Direcției gestionarea patrimoniului, Direcției de dezvoltare şi bugete și Direcției juridică şi relaţii 

publice. 

   

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de 

internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba; Consiliului 

local al comunei Cetatea de Baltă, persoanelor nominalizate, Direcției juridică şi relaţii publice, 

Direcției gestionarea patrimoniului, Direcției dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                                                                                  

                         Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        Ion DUMITREL                 Vasile BUMBU    
                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 461 

Alba Iulia,  11  decembrie  2018 

  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind delegarea exercitării atribuţiilor Arhitectului Şef,  

doamnei Corina Stoicănescu - consilier superior în cadrul  

Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism,  

 în perioada 18 - 21 decembrie 2018 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 25155/12 decembrie 2018 al Direcției amenajarea teritoriului și 

urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.  

 Luând în considerare: 

 - cererea doamnei Vochița Maria Coman - Arhitect Şef al județului, de acordare a 

concediului de odihnă pentru perioada 18 - 21 decembrie 2018, înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 24974/11 decembrie 2018, aprobată de Președintele Consiliului 

Județean Alba;   

 - prevederile art. 40 alin. 2 din Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba 

nr. 364/14 decembrie  2017. 

 Având în vedere prevederile art. 104 alin. 1 lit.  f din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea 

   

DISPOZIŢIE 

 

Articol unic 

 Deleg doamnei Corina STOICĂNESCU - consilier superior în cadrul Direcției 

amenajarea teritoriului și urbanism,  exercitarea atribuţiilor funcției specifice de conducere - 

Arhitect Şef al județului, în perioada 18 - 21 decembrie 2018. 

 

 Prezenta dispoziţia se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba; doamnei Coman Voichiţa Maria; doamnei Stoicănescu 

Corina; Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism, Direcţiei juridică şi relaţii publice și 

Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

 

                                         Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE,          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

      ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.  462                                                     

Alba Iulia,  12 decembrie 2018 

  



 

161 

ROMÂNIA 

JUDETUL ALBA  

CONSILIUL JUDETEAN 

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind numirea Comisiei de recepţie a Serviciilor de elaborare  

a expertizei tehnice pentru cerinţa esenţială securitate la incendiu (Cc,Ci)  

la obiectivul „Reabilitare (restaurare) Castel Sîncrai”  

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 25105/11 decembrie 2018 al Serviciului pentru implementarea 

Programului Alba - România 100, privind propunerea de constituire a Comisiei de recepţie a 

serviciilor de elaborare a expertizei tehnice pentru cerinţa esenţială securitate la incendiu (Cc,Ci) 

la obiectivul „Reabilitare (restaurare) Castel Sîncrai”. 

Luând în considerare prevederile art. 3 din Dispoziţia Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Alba nr. 600/9 octombrie 2017 cu privire la constituirea Comisiilor de recepţie a 

mijloacelor fixe, activelor fixe necorporale, bunurilor(altele decât mijloace fixe), serviciilor, 

lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente achiziţionate de către Consiliul Judeţean Alba. 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G. 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;   

- Ordinului nr. 2634/2015 al ministrului finanţelor publice privind documentele 

financiar contabile; 

In temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea 

 

DISPOZIȚIE 

Articol unic 
Numesc Comisia de recepţie a serviciilor de elaborare a expertizei tehnice pentru 

cerinţa esenţială securitate la incendiu (Cc,Ci) la obiectivul „Reabilitare (restaurare) Castel 

Sâncrai”, în următoarea componenţă: 

Preşedinte: 
Dan Mihai POPESCU - administrator public al Județului Alba 

Membri: 

           Daniela DOCAN                      - consilier superior, Serviciul pentru implementarea   

                            Programului Alba - România 100 

           Anca POJAR                            - consilier principal, Serviciul pentru implementarea   

                             Programului Alba - România 100 

                    

 Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor desemnate, Direcției juridică și relații publice, 

Direcţiei dezvoltare şi bugete, Serviciului pentru implementarea Programului Alba - România 

100 și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                                         Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE,          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

      ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

 

 

Nr.  463                                                     

Alba Iulia,  12 decembrie 2018 

  



 

162 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

pentru completarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 457/7 

decembrie 2018 privind numirea experților cooptați pe lângă Comisia de evaluare a 

ofertelor pentru atribuirea, prin licitaţie deschisă, a contractului de achiziţie publică având 

ca obiect Achiziţie execuție lucrări „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 - BuciumSat 

–DN74 (Cerbu)”, finanţat prin Contractul de finanţare nr.139/28.06.2017, cod SMIS 

2014+: 108707  

 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

            Analizând referatul nr. 25195/12 decembrie 2018, comun, al Direcţiei juridică şi relaţii 

publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete privind necesitatea 

completării Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr.457/7 decembrie 2018 privind 

numirea experților cooptați pe lângă Comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea, prin 

licitaţie deschisă, a contractului de achiziţie publică având ca obiect Achiziţie execuție lucrări 

„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 - BuciumSat –DN74 (Cerbu)”, finanţat prin Contractul de finanţare 

nr.139/28.06.2017, cod SMIS 2014+: 108707; 

Luând în considerare prevederile: 

         - Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr.457/7 decembrie 2018 privind 

numirea experților cooptați pe lângă Comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea, prin 

licitaţie deschisă, a contractului de achiziţie publică având ca obiect Achiziţie execuție lucrări 

„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 - BuciumSat –DN74 (Cerbu)”, finanţat prin Contractul de finanţare 

nr.139/28.06.2017, cod SMIS 2014+: 108707 

          - anexei nr. 7 – Calendarul estimativ al achiziţiilor la Contractul de finanţare nr. 

139/28.06.2017, cod SMIS 2014+: 108707 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru 

Programul Operaţional Regional 2014-2020, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru în 

calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 şi 

Parteneriatul dintre UAT Județul Alba - lider de proiect, UAT Municipiul Aiud, UAT Comuna 

Bucium, UAT Comuna Mogoș, UAT Comuna Rîmeț şi UAT Comuna Ponor.  

  Având în vedere prevederile: 

  - art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

  - Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

  - art. 128 alin. 1 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice, aprobate prin H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea 

 

DISPOZIŢIE 

Articol unic.  

           Aprob completarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 457/7 

decembrie 2018 privind numirea experților cooptați pe lângă Comisia de evaluare a ofertelor 
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pentru atribuirea, prin licitaţie deschisă, a contractului de achiziţie publică având ca obiect 

Achiziţie execuție lucrări „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 - BuciumSat –DN74 (Cerbu)”, 

finanţat prin Contractul de finanţare nr.139/28.06.2017, cod SMIS 2014+: 108707, cu un nou 

articol, articolul 2, care va avea următorul conţinut: 

„Art. 2. Atribuțiile și responsabilitățile experților cooptați menționați la art.1 sunt 

conforme cu prevederile Contractului de prestări servicii de consultanță 

nr.13841//248/10.07.2018 încheiat între UAT Județul Alba și Societatea Konsent S.A Iași 

precum și cu cerințele Caietului de sarcini și vor consta în: 

   verificarea documentelor de calificare; 

 verificarea și evaluarea propunerilor tehnice; 

 analiza situației financiare a ofertanților și/sau analiza efectelor pe care le pot 

determina anumite elemente ale ofertei sau clauze contractuale propuse de ofertanți; 

 analiza efectelor de natură juridică pe care le pot determina anumite elemente ale 

ofertei sau clauze contractuale propuse de ofertanți; 

 întocmirea raportului de specialitate, care va cuprinde verificarea conformității 

documentelor de calificare, propunerilor tehnice și financiare depuse de ofertanţi din punct de 

vedere al conformității cerințelor solicitate prin documentația de atribuire; 

 asistarea comisiei pe durata evaluării ofertelor și consilierea cu privire la toate 

aspectele tehnice și financiare pe care le implică. ” 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de 

internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Societății 

Konsent S.A. Iași, Direcţiei juridică şi relaţii publice, Direcției gestionarea patrimoniului, 

Direcției dezvoltare și bugete, Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba.  

 

                Avizat pentru legalitate, 

 PREŞEDINTE,                    SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

Ion DUMITREL                                       Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 464 

Alba Iulia, 12 decembrie 2018 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind delegarea exercitării atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba  

domnului vicepreşedinte Marius Nicolae HAŢEGAN,  

în perioada 17-21 decembrie 2018 

 

 

 

 

    Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Luând în considerare Informarea nr. 25418/14 decembrie 2018 a Președintelui 

Consiliului Județean Alba din care rezultă faptul că în perioada 17-21 decembrie 2018 se va afla 

în concediu de odihnă;  

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f,  precum și ale art. 107 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 1 alin. 1 și art. 4 alin. 1 din O.G. nr. 80/2003  privind concediul de odihnă anual şi 

alte concedii ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, precum şi ale primarilor 

şi viceprimarilor, cu modificările si completările ulterioare; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

 Articol unic  

În perioada 17-21 decembrie 2018 deleg exercitarea atribuţiilor Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Alba domnului vicepreşedinte Marius Nicolae HAŢEGAN. 

 

 Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina 

de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, domnilor 

vicepreşedinţi Dumitru Fulea şi Marius Nicolae Haţegan,  direcţiilor și serviciilor, Biroului 

resurse umane și Biroului audit din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

De asemenea prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștința consilierilor județeni în 

proxima ședință. 

  

              Avizat pentru legalitate, 

         PREŞEDINTE                    SECRETARUL JUDEŢULUI, 

           ION DUMITREL                     Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nr.  465 

Alba Iulia, 14 decembrie 2018 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind stabilirea programului de lucru al personalului din cadrul  

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba și al managerilor  

instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Alba,  

pentru recuperarea zilelor de 24 şi 31 decembrie 2018 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 

 Analizând referatul nr. 25613/17 decembrie 2018 al Biroului resurse umane cu privire la 

stabilirea programului de lucru al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba și al managerilor instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului 

Judeţean Alba, pentru recuperarea zilelor de 24 şi 31 decembrie 2018. 

Luând în considerare prevederile: 

- Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 17/13 ianuarie 2017 privind 

aprobarea Regulamentului intern al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

 - Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 465/14 decembrie 2018 privind 

delegarea exercitării atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba domnului 

vicepreşedinte Marius Nicolae HAŢEGAN, în perioada 17-21 decembrie 2018; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 103 alin. 1 și art. 104 alin. 1 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 1 alin. 2 și art. 3 din H.G.  nr. 983/2018 privind stabilirea  zilelor de 24 şi 31 

decembrie 2018 ca zile libere. 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare, emit următoarea  

 

DISPOZIŢIE 

 

Art. 1. (1) În vederea recuperării zilelor de 24 şi 31 decembrie 2018, stabilite ca zile 

libere prin H.G. nr. 983/2018, stabilesc prelungirea timpului de lucru în zilele lucrătoare din 

perioada 18 decembrie 2018 - 23 ianuarie 2019 şi desfăşurarea activității de către personalul 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, după cum urmează: 

         - în perioada 18 - 20 decembrie 2018 programul de lucru este între orele: 7
40

– 16
30

; 

         - în data de 21 decembrie 2018 programul de lucru este între orele: 7
40

– 14
00

; 

         - în perioada 27 decembrie 2018 -  23 ianuarie 2019 programul de lucru este între orele: 

7
40

– 16
30

. 

 (2) Prin excepție de la prevederile alin. 1 pentru personalul încadrat pe funcția de 

îngrijitor, în zilele lucrătoare din perioada 18 decembrie 2018 - 16 ianuarie 2019, programul de 

lucru este: 5
30

– 14 
30

. 

(3) Prin excepție de la prevederile alin. 1 pentru personalul încadrat pe funcția de 

manager la instituțiile de cultură din subordinea Consiliului Județean Alba, prelungirea timpului 

de lucru se va face potrivit programului de lucru al instituției de cultură, cu recuperarea integrală 

a orelor până cel târziu la data de 31 ianuarie 2019. 

(4) Prin excepție de la prevederile alin. 1 pentru personalul încadrat pe funcția de 

consilier la cabinetul președintelui și personalul încadrat cu timp parțial prelungirea timpului de 

lucru se va face potrivit programului de activitate specific, cu recuperarea integrală a orelor până 

cel târziu la data de 31 ianuarie 2019. 

Art. 2. Nu se aplică prevederile art. 1 alin. 1 consilierilor juridici care asigură 

reprezentarea autorităţilor administraţiei publice judeţene în procesele aflate pe rolul instanţelor 

judecătoreşti, care au stabilit termen de judecată în zilele de 24 şi 31 decembrie 2018.  
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Art. 3. (1) Biroul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

  (2) De asemenea, Biroul resurse umane aduce la cunoștința personalului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, precum și  managerilor 

instituțiilor de cultură, prevederile prezentei dispoziții. 

 

Prezenta dispoziţie se afișează la sediul Consiliului Judeţean Alba, se publică în 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Direcției juridică și relații publice și Biroului resurse 

umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

    P. PREŞEDINTE               Avizat pentru legalitate, 

            VICEPREȘEDINTE                              SECRETARUL JUDEŢULUI, 

    Marius Nicolae HAȚEGAN          Vasile BUMBU 

                             

                                                                                      

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 466 

Alba Iulia, 17 decembrie 2018 

  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind declanșarea procedurii de selecţie a candidaţilor pentru funcția de membru în 

Consiliul de Administraţie al Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” S.A. și 

constituirea Comisiei de selecţie 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 

 Analizând referatul nr. 25677/18 decembrie 2018 al Direcției dezvoltare și bugete 

privind declanșarea procedurii de selecţie a candidaţilor pentru funcția de membru în Consiliul 

de Administraţie al Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” S.A,  și constituirea  Comisiei de 

selecţie;  

Luând în considerare prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 

465/14 decembrie 2018 privind delegarea exercitării atribuţiilor Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Alba domnului vicepreşedinte Marius Nicolae HAŢEGAN, în perioada 17-21 

decembrie 2018; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

- Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind 

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice aprobate prin H.G. nr. 722/2016; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea 

 

DISPOZIŢIE 

 

 Art. 1. Aprob declanșarea procedurii de selecţie  a candidaților pentru funcția de 

membru în Consiliul de Administraţie al „Drumuri și Poduri Locale Alba” S.A. 

Art. 2. Aprob ca selecția să fie efectuată de către un expert independent persoană fizică 

sau juridică, specializat în recrutarea resurselor umane, în conformitate cu prevederile art. 29 

alin. 4 din Legea nr. 111/2016, care urmează a fi contractat cu respectarea  prevederilor Legii 

nr.98/2016 privind achizițiile publice. 

Art. 3. (1) Aprob constituirea Comisiei de selecţie a candidaţilor pentru funcția de 

membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii „Drumuri și Poduri Locale Alba” S.A., în 

componența prevăzută în anexă - parte integrantă a prezentei dispoziții.  

 (2) Comisia de selecţie  realizează evaluarea finală a candidaților selectați în lista 

scurtă și face propuneri în vederea numirii pentru poziția de membru în consiliu, pe baza 

raportului privind numirile finale.  

 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Județului Alba, Societăţii „Drumuri și Poduri Locale Alba” S.A., 

persoanelor desemnate, Direcției dezvoltare și bugete, Direcţiei juridică şi relaţii publice și 

Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

         

    P. PREŞEDINTE               Avizat pentru legalitate, 

            VICEPREȘEDINTE                              SECRETARUL JUDEŢULUI, 

    Marius Nicolae HAȚEGAN          Vasile BUMBU 

Nr. 469  

Alba Iulia, 18 decembrie 2018  
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Anexa la Dispoziția Președintelui  

Consiliului Județean Alba nr. 469 din 18  decembrie  2018 

 

 

 

 

Comisia  de selecţie a candidaţilor pentru funcția de membru în 

 Consiliul de Administraţie al Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” S.A.   

 

 

 

 

Nr.crt. Funcţia  Numele şi prenumele Locul de muncă/funcţia deţinută 

1. Preşedinte Marian Florin  

AITAI  

Consiliul Județean Alba - 

director executiv,  

Direcția dezvoltare și bugete 

2. Membru Elisabeta Ana 

ANDRONE 

Consiliul Județean Alba - 

șef serviciu,  

Serviciul dezvoltare, programe și   

guvernanță corporativă a 

întreprinderilor publice 

3. Membru Horațiu Zaharia  

SUCIU 

Consiliul Județean Alba –  

șef birou,  

Birou resurse umane  

 

Secretariatul Comisiei, va fi asigurat de către Serviciul dezvoltare, programe și 

guvernanță corporativă a întreprinderilor publice.  

  

 

       

    P. PREŞEDINTE               Avizat pentru legalitate, 

            VICEPREȘEDINTE                              SECRETARUL JUDEŢULUI, 

    Marius Nicolae HAȚEGAN          Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE                                            

 DISPOZIŢIE 

cu privire la efectuarea unor virări de credite bugetare  

în cadrul aceluiaşi capitol bugetar,  

pentru bugetul local al Judeţului Alba, pe anul 2018 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 

Analizând referatul nr. 25785/19 decembrie 2018 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba cu privire la efectuarea unor virări 

de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, pentru bugetul local al Judeţului Alba, pe 

anul 2018; 

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,  a bugetului fondurilor 

externe nerambursabile  şi a bugetelor instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri  proprii  pe anul 2018, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 465/14 decembrie 2018 privind 

delegarea exercitării atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba domnului 

vicepreşedinte Marius Nicolae HAŢEGAN, în perioada 17-21 decembrie 2018; 

Având în vedere prevederile:  

- art. 104 alin. 1 lit. c coroborat cu art. 104 alin. 4 lit. a din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 49 alin. 5 și art. 50 alin. 2 lit. b din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea 

 

DISPOZIȚIE  

 

Art. 1. Aprob efectuarea unor virări de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol 

bugetar, pentru bugetul local al Judeţului Alba, pe anul 2018, respectiv pentru cheltuielile cu 

Activitatea proprie, cap 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe”, şi în consecință,  

a.) anexa  nr. 2 a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 34/2018, cu modificările şi 

completările ulterioare, va avea conținutul actualizat şi constituie parte integrantă a prezentei 

dispoziţii; 

b.) anexa  nr. 5 a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 34/2018, cu modificările şi 

completările ulterioare, va avea conținutul actualizat şi constituie parte integrantă a prezentei 

dispoziţii; 

Art. 2. Direcția dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba, 

Trezoreriei Municipiului Alba Iulia, Direcției juridică și relații publice și Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

    P. PREŞEDINTE               Avizat pentru legalitate, 

            VICEPREȘEDINTE                              SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                Marius Nicolae HAȚEGAN          Vasile BUMBU 

                             

Nr. 472 

Alba Iulia,  19 decembrie 2018 
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ROMÂNIA             

JUDEȚUL ALBA                  

CONSILIUL JUDEȚEAN        

PREȘEDINTE 

DISPOZIȚIE       

privind constituirea Comisiei de recepție finală pentru investiția ,,Reparații hidroizolații 

terase imobil din municipiul Alba Iulia, str. Ion I.C.  Brătianu, nr. 20, județul Albaˮ 

 

 

        Președintele Consiliului Județean Alba; 

        Analizând referatul nr. 25976/20 decembrie 2018 al Direcției gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, privind constituirea Comisiei 

de recepție finală  pentru investiția ,,Reparații hidroizolații terase imobil din municipiul Alba 

Iulia, str. Ion I.C. Brătianu, nr. 20, județul Albaˮ; 

        Având în vedere prevederile: 

        - art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

        - Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, 

aprobat prin H.G. nr. 273/1994, cu modificările și completările ulterioare; 

        - art. III din H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea H.G. nr. 273/1994 privind 

aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora; 

- Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2634 din 5 noiembrie 2015 privind 

documentele financiar-contabile; 

  În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, emit următoarea  

 

DISPOZIŢIE 

 

        Art. 1. Numesc Comisia de recepție finală  pentru investiția ,,Reparații hidroizolații 

terase imobil din municipiul Alba Iulia, str. Ion I.C. Brătianu, nr. 20, județul Albaˮ, în 

următoarea componență: 

Președinte: 

Ioan BODEA   - director executiv, Direcția gestionarea patrimoniului 

Membri titulari: 

Adrian Florin GHILEA  - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul 

    administrarea terenurilor, clădirilor,  rețelelor de alimentare cu apă; 

Alexandru BAȘA  - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul 

    administrarea terenurilor, clădirilor,  rețelelor de alimentare cu apă; 

Membru de rezervă: 

Radu Octavian NEAG  - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul 

    administrarea terenurilor, clădirilor,  rețelelor de alimentare cu apă.   

    

      Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Județului Alba, persoanelor nominalizate, Direcției gestiunea 

patrimoniului, Direcției juridică și relații publice, Direcției dezvoltare și bugete și Biroului 

resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

    P. PREŞEDINTE               Avizat pentru legalitate, 

            VICEPREȘEDINTE                              SECRETARUL JUDEŢULUI, 

    Marius Nicolae HAȚEGAN          Vasile BUMBU  

 

Nr. 619 

Alba Iulia, 20 decembrie 2018  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE          

DISPOZIŢIE 

cu privire la efectuarea unor virări de credite bugetare în cadrul aceluiaşi  

capitol bugetar, pentru bugetul local al Judeţului Alba, pe anul 2018 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 

Analizând referatul nr. 26132/21 decembrie 2018 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba cu privire la efectuarea unor virări 

de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, pentru bugetul local al Judeţului Alba, pe 

anul 2018; 

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,  a bugetului fondurilor 

externe nerambursabile  şi a bugetelor instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri  proprii  pe anul 2018, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 465/14 decembrie 2018 privind 

delegarea exercitării atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba domnului 

vicepreşedinte Marius Nicolae HAŢEGAN, în perioada 17-21 decembrie 2018; 

Având în vedere prevederile:  

- art. 104 alin. 1 lit. c coroborat cu art. 104 alin. 4 lit. a din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 49 alin. 5 și art. 50 alin. 2 lit. b din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea 

 

DISPOZIȚIE  

 

Art. 1. Aprob efectuarea unor virări de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol 

bugetar, pentru bugetul local al Judeţului Alba, pe anul 2018, respectiv pentru cheltuielile 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba - cap 68.02 „Asigurări și 

asistență socială”, şi în consecință,  

a.) anexa  nr. 2 a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 34/2018, cu modificările şi 

completările ulterioare, va avea conținutul actualizat şi constituie parte integrantă a prezentei 

dispoziţii; 

b.) anexele  nr. 13a şi nr. 13b ale Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 34/2018, cu 

modificările şi completările ulterioare, vor avea conținutul actualizat şi constituie parte 

integrantă a prezentei dispoziţii; 

Art. 2. Direcția dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba, 

Trezoreriei Municipiului Alba Iulia, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Alba, Direcției juridică și relații publice și Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

    P. PREŞEDINTE               Avizat pentru legalitate, 

            VICEPREȘEDINTE                              SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                Marius Nicolae HAȚEGAN          Vasile BUMBU 

                            

Nr. 620 

Alba Iulia,  21 decembrie 2018  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la constituirea Comisiei de recepţie a serviciilor prestate în cadrul contractului  

nr.  23534/22 noiembrie 2018/18052/26 noiembrie 2018,  având ca obiect   

„Servicii de întocmire studiu de trafic privind identificarea și evaluarea fluxurilor  

de călători și a cerințelor de mobilitate ale colectivităților locale, în cadrul  

serviciului public de transport județean, prestat între localitățile județului Alba” 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 26166/27 decembrie 2018 al Compartimentului Autoritatea 

Judeţeană de Transport cu privire la constituirea Comisiei de recepţie a serviciilor prestate în 

cadrul contractului nr.  23534/22 noiembrie 2018/18052/26 noiembrie 2018,  având ca obiect  

„Servicii de întocmire studiu de trafic privind identificarea și evaluarea fluxurilor de călători și 

a cerințelor de mobilitate ale colectivităților locale, în cadrul serviciului public de transport 

județean, prestat între localitățile județului Alba”; 

 Având în vedere prevederile: 

  - art. 104 alin. 1 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

            - Legii nr. 82/1991 a contabilitatii, republicată, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 - H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice; 

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

tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

            - Ordinului ministrului finantelor publice  nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind organizarea si conducerea  contabilitatii institutiilor publice, Planul de 

conturi pentru institutiile publice si instructiunile  de aplicare a acestuia , cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

         - Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar 

contabile;            

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea 

 

DISPOZIŢIE 

 

Art. 1. Aprob constituirea Comisiei de recepţie a serviciilor prestate în cadrul 

contractului nr.  23534/22 noiembrie 2018/18052/26 noiembrie 2018, având ca obiect  

„Servicii de întocmire studiu de trafic privind identificarea și evaluarea fluxurilor de călători 

și a cerințelor de mobilitate ale colectivităților locale, în cadrul serviciului public de transport 

județean, prestat între localitățile județului Alba”,  în următoarea componenţă: 

Membri titulari: 

Adam Gheorghe LĂNCRĂNJAN  - consilier superior, Compartimentul Autoritatea  

      Județeană de Transport; 

Gabriel - Ioan VASIU    - consilier juridic, Direcția juridică şi relaţii publice - 

      Serviciul juridic-contencios; 

Ioan POPA      - consilier  superior, Direcţia dezvoltare şi bugete -  

      Compartimentul contabilitate - financiar. 

Membru de rezervă: 

Luminiţa SÂNTIMBREAN   - consilier  superior, Compartimentul unităţi de  

      asistenţă medicală, socială şi învăţământ special  
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Art. 2. (1) Membrii comisiei de recepţie nominalizaţi la art. 1 au obligaţia să confirme 

prin semnătură pe documentele de recepţie (Proces verbal de recepţie a serviciilor) prestarea 

serviciilor, după ce verifică în mod amănunţit dacă preţul, cantitatea şi calitatea serviciilor 

prestate corespund cu datele din documentele justificative. 

  (2) În cazul în care la recepţia serviciilor achiziţionate se constată nepotriviri 

cantitative şi calitative faţă de datele cuprinse în documentele însoţitoare, precum şi alte indicii 

cu privire la calitatea serviciilor prestate, comisia de recepţie menţionează şi înregistrează 

diferenţele existente.  

Art. 3. Activitatea comisiei de recepţie se va desfășura astfel încât să fie respectat 

termenul de recepție prevăzut în Contractul nr.  23534/22 noiembrie 2018/18052/26 noiembrie 

2018, având ca obiect  „Servicii de întocmire studiu de trafic privind identificarea și evaluarea 

fluxurilor de călători și a cerințelor de mobilitate ale colectivităților locale, în cadrul serviciului 

public de transport județean, prestat între localitățile județului Alba”. 

           Art. 4. Prevederile prezentei dispoziţii se completează cu prevederile din Procedura 

operaţională privind recepţia stocurilor, mijloacelor fixe şi serviciilor achiziţionate. 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor desemnate în cadrul comisiei, Direcţiei 

juridică şi relaţii publice, Direcției dezvoltare și bugete, Compartimentului Autoritatea Județeană 

de Transport și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba.  

 

Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE        SECRETARUL JUDEŢULUI, 

     ION DUMITREL           Vasile BUMBU  
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      MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL ALBA

P-ţa.I.I.C. Brătianu nr.1, 510118 Alba Iulia
tel.0258/811179; fax.0258/811382; e-mail.prefectura prefecturaalba.ro, www.prefecturaalba.ro@

R O M Â N I A

 
 

ORDINUL NR. 393 

           Prefectul judeţului Alba, Dănuț-Emil HĂLĂLAI; 

      Ținând cont de prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, 

Anexa 1, precum și de prevederile Ordinului MAI nr. 202/2016 pentru aprobarea Structurii-

cadru a regulamentului de gestionare  a situațiilor de urgență, Capitolul III; 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) pct. 1 lit. b) din H.G. nr. 460/2006 privind 

aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului; 

Văzând Referatul nr. 15758/36/26.11.2018 pentru aprobarea emiterii unui ordin al 

prefectului privind verificarea bazelor de deszăpezire din județ aparținând Centrului de 

Intervenție și Coordonare Pianu – D.R.D.P. Timișoara - Secția Autostrăzi, Centrului de 

Intervenție și Coordonare Dumbrava – D.R.D.P. Cluj - Secția Autostrăzi, Secţiei Drumuri 

Naţionale Alba şi pentru drumurile județene din administrarea Consiliului Județean Alba; 

În temeiul art. 26 şi art. 27 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, emit prezentul: 

ORDIN 

Art.1  Se constituie comisia de verificare a tehnicii de intervenţie şi a stocurilor de 

materiale antiderapante din bazele de deszăpezire aparţinând Centrului de Intervenție și 

Coordonare Pianu – D.R.D.P. Timișoara - Secția Autostrăzi, Centrului de Intervenție și 

Coordonare Dumbrava – D.R.D.P. Cluj - Secția Autostrăzi, Secţiei Drumuri Naţionale Alba şi 

pentru drumurile județene din administrarea Consiliului Județean Alba, formată din reprezentanţi 

ai următoarelor instituţii: 

- Jurca Marius Gigel, consilier superior, Instituţia Prefectului – Judeţul Alba 

- Popa Nicolae, consilier superior, Instituţia Prefectului – Judeţul Alba 

- Iacob Gabriel, sublocotenent, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Unirea" al 

judeţului Alba 

- Petruș Florin, sublocotenent, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Unirea" al 

judeţului Alba 

- Șerb Maria Petronela, comisar de poliție, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba 

- Giurgiu Marius Ilie, subcomisar de poliție, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba 

- Hendrea Horea, subinspector de poliție, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba 

 

Art.2  Comisia îşi va desfăşura activitatea începând cu data de 10 decembrie 2018, iar la 

sfârşitul verificărilor va prezenta prefectului o informare privind constatările și concluziile 

desprinse. Deplasarea comisiei în teren se va face cu autoturisme puse la dispoziție de 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba și Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Unirea" al 

judeţului Alba. Activitățile comisiei vor fi coordonate de reprezentanții Instituției Prefectului – 

Județul Alba. 

 

Art.3  Serviciul Dezvoltare Economică, Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate, 

Afaceri Europene, Situaţii de Urgenţă va comunica prezentul ordin instituțiilor și persoanelor 
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nominalizate la art. 1 și Ministerului Afacerilor Interne. Totodată, ordinul va fi publicat pe site-ul 

Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba. 

 

 

            Alba lulia, 04.12.2018 

 

 

 

 

p.Prefect 

Monica Popescu 

Subprefect 

    

 

     

                                               

 

 

 

                                                                                           Vizat                                                                                                                                                                            

                                                                                                                   Şef serviciu 

                          Ovidiu Cazacu  
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ORDIN  Nr. 395 / 6 decembrie 2018   

 

privind convocarea  Colegiului Prefectural al Judeţului Alba  

în ședința ordinară din data de 14 decembrie 2018 

Prefectul județului Alba; 

Având în vedere prevederile art. 12, 13 şi 14 din H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea 

unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 4 din Regulamentul-cadru de 

funcţionare al Colegiului Prefectural al Județului Alba; 

Având în vedere Referatul nr.37/16042/2018, al Serviciului dezvoltare economică, 

conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situații de urgență, pentru 

aprobarea Ordinului prefectului județului Alba privind convocarea Colegiului Prefectural al 

Județului Alba în ședința ordinară din data de 14 decembrie 2018; 

În temeiul prevederilor art. 26 alin. (1) Legea nr. 340/2004 privind prefectul și 

instituția prefectului, cu modificările şi completările ulterioare, emite următorul  

ORDIN: 

Art.1. Colegiul Prefectural al Judeţului Alba, constituit în baza Ordinului nr.137/2018 al 

Prefectului Judeţului Alba, se convoacă în şedinţă ordinară, în data de 14 decembrie 

2018, ora 09,00, la sediul Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba, sala “Mihai Viteazul”. 

Art.2. Ordinea de zi cuprinde: 

a) Raport privind activitatea Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu 

Cultural Naţional Alba, pentru anul 2018; 

b) Informare privind activitatea Casei de Cultură a Studenţilor Alba Iulia, în anul 2018; 

c) Diverse. 

 

Art.3. Prezentul ordin va fi comunicat, prin grija Serviciului dezvoltare economică, 

conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă, 

membrilor Colegiului prefectural, se va da spre publicare în Monitorul Oficial al județului 

Alba și va fi afișat pe pagina web a Instituției Prefectului Județul Alba.        

 

p. P R E F E C T, 

S U B P R E F E C T,                                                                                                                                                                                             

Monica Popescu 

                                                                                          Avizat pentru legalitate,                                                                                           

                                                                                                        Șef serviciu, 

                                                                                             Ovidiu Cazacu 
Alba Iulia, 6 decembrie 2018. 

Nr. 395  
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Prezentul Monitor Oficial al Județului Alba a fost editat în conformitate cu prevederile O.G. nr. 

75 din 28 august 2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de editare a 

monitoarelor oficiale ale unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

 

 

 

SECRETARUL JUDEȚULUI ALBA 

VASILE BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Consilier 

Ada Larisa Toader 
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