ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind validarea mandatului de consilier judeţean atribuit
domnului Matei Ioan, declarat supleant pe lista Partidului Social Democrat
la alegerile locale din data de 5 iunie 2016
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa „ordinară” din luna martie 2019;
Luând în dezbatere :
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier
judeţean atribuit domnului Matei Ioan, declarat supleant pe lista Partidului Social Democrat la
alegerile locale din data de 5 iunie 2016;
- adresa nr. 35/22 martie 2019 a Partidului Social Democrat – Organizația județeană
Alba privind validarea în funcția de consilier județean a domnului Matei Ioan, declarat supleant
pe lista de consilieri județeni ai Partidului Social Democrat la alegerile locale din data de 5 iunie
2016, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 5718/22 martie 2019;
- raportul de specialitate nr. 5869/22 martie 2019 al Direcției juridică și administrație
publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Alba nr....../28 martie 2019 privind
constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier
judeţean al domnului Dorel Tomuș:
Având în vedere prevederile:
- art. 31 alin. 3 și art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 6 alin. 3 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 100 alin. 33 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se validează prin votul deschis al consilierilor județeni mandatul domnului
MATEI Ioan, declarat supleant pe lista de consilieri județeni ai Partidului Social Democrat –
Organizația județeană Alba la alegerile locale din data de 5 iunie 2016.
Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în termen de 5 zile de la
adoptare, sau în cazul absenței de la ședință, de la comunicare.
Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Partidului Social
Democrat – Organizația județeană Alba, domnului Matei Ioan, Direcției juridică și administrație
publică, Direcției dezvoltare și bugete, Serviciului achiziții și monitorizarea implementării
contractelor și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Alba.
AVIZAT
PREŞEDINTE,
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Ion DUMITREL
DIRECTOR EXECUTIV,
Liliana NEGRUŢ
Înregistrat cu nr. 58
Alba Iulia, 22 martie 2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

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

Consiliul Județean Alba, prin Hotărârea nr. 99/21 iunie 2016 a procedat la validarea, în
ordine alfabetică, prin votul deschis al consilierilor județeni prezenți, a mandatelor unui număr
de 33 consilieri județeni declarați aleși/supleanți cu ocazia alegerilor locale din data de 5 iunie
2016, la poziția 30 fiind validat mandatul domnului consilier județean Dorel Tomuș.
Prin adresa înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 5476/20 martie
2019 domnul Dorel Tomuș, consilier județean din partea Paridului Social Democrat, își prezintă
demisia din calitatea de consilier județean, începând cu data de 1 martie 2019.
Prin adresa nr. 35/22 martie 2019 înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu
nr. 5718/22 martie 2019, Partidul Social Democrat – Organizația județeană Alba comunică faptul
că supleant pe lista de consilieri județeni ai Partidului Social Democrat la alegerile locale din
data de 5 iunie 2016 este domnul Matei Ioan.
În aceste condiții, considerăm oportun ca, prin hotărâre, Consiliul Județean Alba să
procedeze la validarea în funcția de consilier județean a domnului Matei Ioan.
Raportat la prevederile art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare și funcționare a
Consiliului Județean Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 128/28 iulie
2016, inițiez proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean atribuit
domnului Matei Ioan, declarat supleant pe lista Partidului Social Democrat la alegerile locale din
data de 5 iunie 2016, înregistrat cu nr. 58/22 martie 2019.

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Nr. 5869/25.03.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean atribuit
domnului Matei Ioan, declarat supleant pe lista Partidului Social Democrat
la alegerile locale din data de 5 iunie 2016
Prin Hotărârea nr. 99/21 iunie 2016 Consiliul Județean Alba a procedat la validarea, în
ordine alfabetică, prin votul deschis, al consilierilor județeni prezenți, a mandatelor unui număr
de 33 consilieri județeni declarați aleși/supleanți cu ocazia alegerilor locale din data de 5 iunie
2016, la poziția 30 fiind validat mandatul domnului consilier județean Dorel Tomuș.
Potrivit prevederilor art. 9 alin. 2 lit. a din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor
locali, cu modificările și completările ulterioare, calitatea de consilier judeţean încetează de
drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în cazul demisiei.
Prin adresa înregistrată la Registratura Consiliului Județean Alba sub nr. 5476/20.03.2019
domnul Dorel Tomuș, consilier județean din partea Paridului Social Democrat, își prezintă
demisia din calitatea de consilier județean, începând cu data de 01.03.2019.
Astfel, Consiliul Județean Alba, prin adresa nr. 5524/VA/A/12/20.03.2019, a solicitat
Partidului Social Democrat-Organizația județeană Alba, nominalizarea următorului supleant în
vederea validării mandatului acestuia, în prima ședință ordinară a Consiliului Județean Alba.
Partidul Social Democrat – Organizația județeană Alba, prin adresa nr. 35/22.03.2019
înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 5718/22.03.2019, comunică faptul că
următorul supleant pe lista de consilieri județeni ai Partidului Social Democrat la alegerile locale
din data de 5 iunie 2016, este domnul Matei Ioan.
În situaţia încetării mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, consiliului
judeţean îi revine sarcina de a valida mandatul supleantului pe locul consilierului județean
devenit vacant.
Pentru buna funcționare a Consiliului Județean Alba se impune validarea mandatului
supleantului pe lista de consilieri județeni ai Partidului Social Democrat la alegerile locale din
data de 5 iunie 2016, în acest sens fiind sesizată Comisia de validare a mandatelor consilierilor
județeni în vederea analizei și examinării legalității alegerii consilierului județean cu ocazia
alegerilor locale din data de 5 iunie 2016 și întocmirii Procesului verbal privind propunerea de
validare a mandatului de consilier județean pentru domnul Matei Ioan.
Având în vedere cele expuse mai sus, considerăm că Proiectul de hotărâre privind
validarea mandatului de consilier judeţean atribuit domnului Matei Ioan, declarat supleant pe
lista Partidului Social Democrat la alegerile locale din data de 5 iunie 2016, înregistrat sub
nr.58/22 martie 2019, conține cerințele de oportunitate și legalitate pentru a fi inițiat, în
conformitate cu prevederile art. 44 alin.1 din Regulamentul de organizare și funcționare a
Consiliului Județean Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 128/28 iulie 2016.
DIRECTOR EXECUTIV
Liliana NEGRUŢ
Întocmit, consilier juridic Rusu Angela

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la modificarea componenței nominale a
Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa „ordinară” din luna martie 2019;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea componenţei
nominale a Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba;
- raportul de specialitate nr. 5944/22 martie 2019 întocmit de Direcţia juridică şi
administrație publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
Ținând cont de prevederile:
- art. 19-22 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Alba,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 128/28 iulie 2016;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 103/21 iunie 2016 privind organizarea
comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Alba, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. .../28 martie 2019 privind constatarea
încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al
domnului Dorel Tomuș;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. ....../28 martie 2019 privind validarea
mandatului de consilier judeţean atribuit domnului Matei Ioan, declarat supleant pe lista
Partidului Social Democrat la alegerile locale din data de 5 iunie 2016;
Având în vedere prevederile:
- art. 54 și art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 100 alin. 33 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;
- art. 15-17 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de
organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 103/21
iunie 2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Alba, astfel
cum a fost modificată şi completată ulterior, noua componență a comisiilor fiind următoarea:
Comisia 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, strategii
PNL -2, PSD –1, ALDE -1, PMP -1
COMŞA Cătălin Răzvan
CHIRIAC Raul Dumitru
DUMITRU Bogdan-Mihai
FENEŞER Gheorghe
URSALEŞ Traian Nicolae
Comisia 2 Comisia amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediuși gestionarea
patrimoniului județului
PNL -3, PSD –1, ALDE -0, PMP -1
ȘARLEA Iuliana
ALBANI Rocchetti Simone
GIURGIU Marcel Olimpiu
LUCA Nicolae
CENUŞA Marin

Comisia 3 Comisia administrație publică locală, juridică și ordine publică
PNL -3, PSD –1, ALDE -1, PMP -0
SIMION Marcel
TĂTAR Virgil
PONORAN Tudor
MATEI Ioan
ARION Cosmin
Comisia 4 Comisia educație, cultură, tineret, ONG –uri și sport
PNL -3, PSD –2, ALDE -0, PMP -0
FULEA Ioan
CHERECHEŞ Ioan Dan
CETERAŞ Marius Nicolae
SANDEA Dorin Gheorghe
RADU Călin
Comisia 5 Comisia cooperare interinstituțională și mediu de afaceri
PNL -3, PSD –2, ALDE -0, PMP -0
MORAR Lucian Mihai
ALBU Nicolae
NEGRUŢIU Adrian Emil
OŢOIU Marcel
MUREŞAN Corneliu
Comisia 6 Comisia sănătate și protecție socială
PNL-2, PSD –2, ALDE -1, PMP -0
CREŢU Simion
STĂNESCU Vasile
PUŞCĂ Nicolae
PRODAN Lucian Gheorghe
UŢIU Ioan
Art. 2. 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, Comisiilor de
specialitate, domnului Tomuș Dorel, domnului Matei Ioan, Direcției juridică și administrație
publică, Direcției dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL
Înregistrat cu nr. 62
Alba Iulia, 22 martie 2019

AVIZAT
p. SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
DIRECTOR EXECUTIV,
Liliana NEGRUŢ

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea componenței nominale a
Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba
Consiliul Județean Alba, prin Hotărârea nr. 99/21 iunie 2016 a procedat la validarea, în
ordine alfabetică, prin votul deschis al consilierilor județeni prezenți, a mandatelor unui număr
de 33 consilieri județeni declarați aleși/supleanți cu ocazia alegerilor locale din data de 5 iunie
2016, iar prin Hotărârea nr. 103/21 iunie 2016 a procedat la organizarea comisiilor de
specialitate ale Consiliului Județean Alba.
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 103/21 iunie 2016 privind organizarea
comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Alba, a fost modificată ulterior ca urmare a:
1. încetării mandatului înainte de termen pentru următorii consilieri judeţeni:
- Bumb Sorin Ioan, Roman Florin Claudiu, Răcuci Claudiu Vasile și Cucui Alin Florin din partea Partidului Naţional Liberal
- Zdrânc Daniel Liviu, Florea Ioan și Tomuș Dorel din partea Partidului Social Democrat
- Köble Ladislau Levente din partea Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor
2. validării mandatelor următorilor supleanţi propuşi pe lista partidelor politice pentru
care au candidat la alegerile locale din 5 iunie 2016:
- Giurgiu Marcel Olimpiu, Morar Lucian Mihai, Comşa Cătălin Răzvan - din partea
Partidului Naţional Liberal
- Oţoiu Marcel și Dumitru Bogdan Mihai din partea Partidului Social Democrat
- Arion Cosmin din partea Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. ...../...martie 2019 a fost constatată
încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al
domnului Tomuș Dorel, ca urmare a demisiei acestuia, fiind totodată declarat vacant locul de
consilier județean din partea Partidului Social Democrat.
Partidul Social Democrat – Organizația județeană Alba, prin adresa nr. 35/22 martie 2019
înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 5718/2 martie 2019, comunică faptul
că următorul supleant pe lista de consilieri județeni ai Partidului Social Democrat la alegerile
locale din data de 5 iunie 2016, este domnul Matei Ioan.
Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. .../...martie 2019 s-a validat mandatul
de consilier judeţean atribuit domnului Matei Ioan, declarat supleant pe lista Partidului Social
Democrat la alegerile locale din data de 5 iunie 2016.
Raportat la cele de mai sus, se impune modificarea componenței nominale a Comisiilor
de specialitate ale Consiliului Județean Alba, motiv pentru care în conformitate cu prevederile
art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 128/28 iulie 2016, inițiez Proiectul de
hotărâre modificarea componenței nominale a Comisiilor de specialitate ale Consiliului
Județean Alba, înregistrat cu nr. 62/22 martie 2019.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
NR. 5944/25.03.2019
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea componenței nominale a
Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba
Consiliul Județean Alba, întrunit în ședința de constituire din luna iunie 2016, a procedat
la organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba, fiind organizate un număr
de 6 comisii de specialitate, potrivit Hotărârii nr. 103/21 iunie 2016.
Prin adresa înregistrată la Registratura Consiliului Județean Alba sub nr. 5476/20.03.2019
domnul Dorel Tomuș, consilier județean din partea Paridului Social Democrat, își prezintă
demisia din calitatea de consilier județean, începând cu data de 01.03.2019. Menționăm faptul
că, potrivit Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 103/21 iunie 2016, domnul Tomuș Dorel a
fost repartizat la Comisia de specialitate nr.3- Comisia administrație publică locală, juridică și
ordine publică, dar având în vedere demisia consilierului județean, devine vacant și locul
acestuia în Comisia de specialitate nr.3.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. .../...martie 2019 s-a constatat încetarea de
drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Dorel
Tomuș.
Partidul Social Democrat – Organizația județeană Alba, prin adresa nr. 35/22.03.2019
înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 5718/22.03.2019, comunică faptul că
următorul supleant pe lista de consilieri județeni ai Partidului Social Democrat la alegerile locale
din data de 5 iunie 2016, este domnul Matei Ioan.
Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr..../... martie 2019 s-a validat mandatul
de consilier judeţean atribuit domnului Matei Ioan, declarat supleant pe lista Partidului Social
Democrat la alegerile locale din data de 5 iunie 2016.
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1-2 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea
Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările şi
completările ulterioare „numărul locurilor care revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor
independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul local, în funcţie de
ponderea acestora în cadrul consiliului. Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de
fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenţi, de către consiliul local, avându-se în
vedere, de regulă, opţiunea acestora, pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi
desfăşoară activitatea”.
Conform datelor extrase din Lista de candidați a Partidului Social Democrat depusă cu
ocazia alegerilor locale din data de 5 iunie 2016 la Biroul Circumscripției Electorale Județene nr.
1 Alba, domnul Matei Ioan are domiciliul în judeţul Alba (orașul Abrud) fiind de profesie jurist.
În aceste condiții, raportat la modificările survenire în componența Consiliului Județean
Alba și la prevederile legale invocate mai sus, considerăm a fi oportună și obligatorie
modificarea componenței comisiilor de specialitate.
Având în vedere cele expuse mai sus, considerăm că Proiectul de hotărâre privind
modificarea componenței nominale a Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba,
înregistrat sub nr. 62/22 martie 2019, conține cerințele de oportunitate și legalitate pentru a fi
inițiat, în conformitate cu prevederile art. 44 alin.1 din Regulamentul de organizare și
funcționare a Consiliului Județean Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 128/28
iulie 2016.
DIRECTOR EXECUTIV
NEGRUŢ LILIANA
Întocmit, consilier juridic Rusu Angela

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 220/ 30 august 2018
privind stabilirea unor măsuri temporare, în vederea aducerii la îndeplinire
a prevederilor O.U.G. nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa „ordinară” din luna martie 2019;
Luând în dezbatere :
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Alba nr. 220/30 august 2018 privind stabilirea unor măsuri temporare, în
vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor O.U.G. nr. 69/2018 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap;
- raportul de specialitate nr. 5936 din 25 martie 2019 al Compartimentului unităţi de
asistenţă medicală, socială şi învăţământ special, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba;
- adresa nr. 3074/19 martie 2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba, înregistrată cu nr. 5340 din 19 martie 2019 la registratura Consiliului Judeţean
Alba;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 220/30 august
2018 privind stabilirea unor măsuri temporare, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor
O.U.G. nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
Având în vedere prevederile :
- art. 91 alin. 1. lit. d şi art. 91 alin. 5 lit. a pct. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- H.G. nr. 197/2006 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul
protecţiei drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi în domeniul asistenţei sociale a
persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost şi persoanelor victime ale violenţei în familie şi a
finanţării acestor programe;
- Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap aprobate prin H.G. nr. 268/2007, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea
calităţii în domeniul serviciilor sociale aprobate prin H.G. nr. 118/2014, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Ordinului nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor specifice minime
de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi;
- Ordinului nr. 1680/2018 al ministrului muncii şi justiţiei sociale pentru
aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor din cadrul programelor de interes
naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „Înfiinţarea
de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea

dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea
instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate” şi „Înfiinţarea de servicii sociale în
vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului
către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi”;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. I. Art. 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 220/30 august 2018 privind
stabilirea unor măsuri temporare, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor O.U.G. nr.
69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, se modifică, urmând a avea următorul conţinut:
,,Art. 1. Începând cu data de 1 septembrie 2018 se va reduce treptat capacitatea actuală a
Centrului de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică pentru persoane adulte cu dizabilități Galda
de Jos, în sensul că, în locul beneficiarilor care părăsesc centrul, nu vor fi instituţionalizate alte
persoane”.
Art. II. După articolul 1 se introduce un articol nou, articolul 11 care va avea următorul
conținut:
„Art. 11. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri în locul beneficiarilor care
părăsesc Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Abrud vor
putea fi transferate alte persoane aflate cu măsură de protecţie în alte unităţi rezidenţiale, cu
respectarea capacității maximale de 50 de beneficiari”.
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, Direcției Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu
Handicap Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică, 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.

VICEPREŞEDINTE,
Dumitru FULEA
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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.
220/30 august 2018 privind stabilirea unor măsuri temporare, în vederea aducerii la îndeplinire
a prevederilor O.U.G. nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
asumarea procesului de dezinstituţionalizare trebuie privită ca şi o prioritate pentru sistemul de
protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi, concomitent cu diversificarea măsurilor de prevenire
a instituţionalizării şi de susţinere a traiului în comunitate.
Reducerea numărului instituţiilor de mari dimensiuni, înfiinţarea unor centre de tip
respiro, centre de pregătire pentru o viaţă independentă, locuinţe protejate, centre de integrare
pentru persoanele adulte cu handicap, în vederea promovării integrării sociale şi profesionale a
acestora - reprezintă acţiuni prioritare la nivel naţional, pentru perioada 2014 – 2020, atragerea de
fonduri europene venind astfel în întâmpinarea tranziţiei de la sistemul de îngrijire de tip
rezidenţial către un sistem de servicii comunitare.
În vederea aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 220/30 august
2018 privind stabilirea unor măsuri temporare, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor
O.U.G. nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Alba a demarat procedura de restructurare a două centre rezidenţiale pentru
persoane adulte cu dizabilităţi din structura proprie, care aveau în acel moment o capacitate mai
mare de 50 de locuri, respectiv Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Galda de Jos,
cu o capacitate de 270 locuri şi Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu
dizabilități Abrud, cu o capacitate de 115 locuri.
În perioada septembrie – decembrie 2018 Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane
adulte cu dizabilități Abrud a fost restructurat, au fost contractate servicii sociale cu furnizori
privaţi, la finele lunii decembrie 2018 capacitatea centrului şi numărul de beneficiari ocrotiţi
fiind de 50 de persoane adulte cu handicap.
Prin adresa nr. 3074/19 martie 2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba, înregistrată cu nr. 5340 din 19 martie 2019 la registratura Consiliului Judeţean
Alba, direcția ne aduce la cunoștință că, în ceea ce privește C.I.A Abrud au fost îndeplinite
prevederile art. 51 alin. 4 din Legea nr. 448/2006 (astfel cum au fost modificate prin O.U.G. nr.
69/2018).
Prin urmare, potrivit celor expuse mai sus, se impune modificarea art. 1 al Hotărârii
Consiliului Judeţean Alba nr. 220/30 august 2018 privind stabilirea unor măsuri temporare, şi
anume, în locul beneficiarilor care părăsesc Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane
adulte cu dizabilități Abrud vor putea fi transferate alte persoane aflate cu măsură de protecţie
în alte unităţi rezidenţiale, cu respectarea capacității maximale de 50 de beneficiari.
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 1 lit. d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare consiliul judeţean
îndeplineşte atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine, consiliului judeţean
revenindu-i şi atribuţia de a asigura, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul
necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind serviciile sociale pentru
protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor
persoane sau grupuri aflate în nevoie socială, conform prevederilor art. 91 alin. 5 lit. a pct. 2 din
acelaşi act normativ, motiv pentru care am iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 63 din
25 martie 2019.
VICEPREŞEDINTE
Dumitru FULEA
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 220/
30.08.2018 privind stabilirea unor măsuri temporare, în vederea aducerii la îndeplinire a
prevederilor O.U.G. nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 1 lit. d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Alba
îndeplineşte atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine. Totodată, conform
prevederilor art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 2 din acelaşi act normativ, în exercitarea acestor atribuţii,
potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor
sociale specializate pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a
familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială.
Luând în considerare asumarea procesului de dezinstituţionalizare ca prioritate pentru
sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi, Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Alba, serviciu public specializat din subordinea Consiliului Judeţean Alba a
demarat procedura de restructurare a centrelor rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap ce
funcţionează peste capacitatea prevăzută de noile modificări legislative, urmând a fi identificate
oportunităţi de finanţare pentru construcţia/ reabilitarea unor clădiri care să permită urgentarea
procesului de tranziţie de la sistemul instituţionalizat la servicii integrate în comunitate, conform art.
51 alin. 4 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, astfel cum a fost modificat şi completat prin O.U.G. nr. 69/2018.
Prin ducerea la îndeplinire a prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 220/
30.08.2018 privind stabilirea unor măsuri temporare, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor
O.U.G. nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Alba a demarat procedura de restructurare a două centre rezidenţiale pentru
persoane adulte cu dizabilităţi din structura proprie, care aveau în acel moment o capacitate mai
mare de 50 de locuri, respectiv Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Galda de Jos, cu
o capacitate de 280 locuri şi Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități
Abrud, cu o capacitate de 115 locuri
Urmând procedura de restructurare, în urma contractării unor servicii sociale cu furnizori
privați, un număr de 24 de beneficiari din cadrul C.I.A. Abrud au fost transferați în cadrul Centrului
de îngrijire și asistență Drașov (unitate rezidențială privată).
Alți 39 de beneficiari au fost transferați în alte unități rezidențiale, după cum urmează:
- Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Gîrbova - 8 beneficiari,
- Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Baia de Arieș - 1
beneficiar,
- Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Galda de Jos – 7 beneficiari,
- Locuința protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr.18 Sîncrai - 8 beneficiari,
- Locuința protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 16 Alba Iulia - 4 beneficiari,
- Locuința protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr.3 Gîrbova - 2 beneficiari,
- Centrul de recuperare și reabilitare Betesda - 5 beneficiari ,
- Locuința protejată nr. 11 Galda de Jos - 1 beneficiar,
- Locuința protejată Bucium - 2 beneficiari,
- Locuința protejată nr.2 Bucium - 1 beneficiar.

Potrivit art. 4 alin. 4 din Anexa nr. 4 la Regulamentul de organizare și funcționare Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Alba nr. 324/2018 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, ,, Serviciul social „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane
Adulte cu Dizabilităţi Abrud” are o capacitate maximală de 50 beneficiari.,.
Prin adresa nr. 3074 /19 martie 2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba, înregistrată cu nr. 5340 din 19 martie 2019 la registratura Consiliului Judeţean
Alba , direcția ne aduce la cunoștință că, în ceea ce privește C.I.A Abrud au fost îndeplinite
prevederile art.51 alin.4 din OUG 69/2018
Prin urmare se impune modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 220/
30.08.2018 privind stabilirea unor măsuri temporare, şi anume, în locul beneficiarilor care părăsesc
Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Abrud vor putea fi
transferate alte persoane aflate cu măsură de protecţie în alte unităţi rezidenţiale, cu respectarea
capacității maximale de 50 de beneficiari ,,
Strategia Naţională privind Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi 2014 – 2020,
Politici sociale – de la „reabilitarea” individului la reformarea societății, subliniază o realitate
contemporană, respectiv faptul că societatea are obligația de a răspunde diversității umane, inclusiv
în ceea ce privește dizabilitatea, prin eliminarea tuturor barierelor care împiedică sau limitează
integrarea și participarea efectivă și responsabilă a persoanelor cu dizabilități la viața socială, în
condiții de respect al drepturilor și libertăților cetățenești, în condiții de egalitate de șanse și
nediscriminare în raport cu ceilalți membri ai comunității.
În deplin consens, Strategia Judeţeană în domeniul Asistenţei sociale şi a protecţiei copilului
Alba îşi propune să promoveze investiția în procesul de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu
handicap, pe baza unei abordări integrate de către toate instituţiile şi autorităţile statului, în condițiile
respectării drepturilor acestora, satisfacerii nevoilor acestora, precum și diversificarea serviciilor
destinate persoanelor vârstnice cu sau fără handicap prin facilitarea accesului la servicii cât mai
apropiate de mediul de provenienţă.
Având în vedere cele expuse, considerăm că proiectul de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 220/ 30.08.2018 privind stabilirea unor măsuri temporare, în
vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor O.U.G. nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - astfel cum
a fost redactat, întruneşte condiţiile de legalitate şi oportunitate necesare supunerii dezbaterii şi
aprobării Consiliului Judeţean Alba.

Director Executiv
Liliana Negruţ
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind acceptarea unei oferte de donație cu sarcini făcută
de Fundația „SERA ROMÂNIA”,
pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa „ordinară” din luna martie 2019;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acceptarea unei oferte de donație
cu sarcini făcută de Fundația „SERA ROMÂNIA”, pentru Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului Alba;
- raportul de specialitate nr. 5989/25 martie 2019 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din
aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba.
Luând în considerare:
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 126/8 mai 2018 privind aprobarea Organigramei,
Statului de funcţii și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, cu modificările și completările ulterioare;
- Convenția de Colaborare nr. 3528/157/2017 privind implementarea unui program în
sprijinul prevenirii sarcinii nedorite încheiată între Direcția Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba şi Fundaţia ”SERA ROMÂNIA” şi actul adițional al convenţiei cadru de
colaborare;
- Oferta de donație a Fundației „SERA ROMÂNIA”, autentificată cu nr. 135/18 ianuarie
2019 de notar public Silviana-Brîndușa Trofin.
Având în vedere prevederile:
- art. 121 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 1011 - 1013 din Legea nr. 287/2009 Codul Civil, republicată, cu modificările și
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. (1)
Se aprobă acceptarea ofertei de donație făcută de Fundația „SERA
ROMÂNIA”, autentificată cu nr. 135/18 ianuarie 2019 de notar public Silviana-Brîndușa Trofin
având ca obiect autoturismul marca DACIA, tipul SD/4SDKH/4SDKH4/LOGAN, număr de
identificare UU14SDKH456521154, număr de omologare AADA166B11WA6E6, culoare ALB,
an fabricație 2016, înmatriculat în circulaţie cu numărul B-84-FMZ, în favoarea Direcţiei
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
(2) Se acceptă condițiile prevăzute în oferta de donație, constând în asumarea de
către Consiliul Județean Alba, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Alba a următoarelor obligații:
a.) de a folosi autoturismul mai sus descris numai pentru activitățile de prevenire a
sarcinii nedorite;

b.) de a transmite către Fundația „SERA ROMÂNIA” rapoarte trimestriale, timp de 3
(trei) ani, privind activitatea de prevenire a sarcinii nedorite, folosind aceiași indicatori de
rezultat ca și în timpul proiectului;
c.) de a nu înstrăina autoturismul descris mai sus în următorii 3 (trei) ani.
Art. 2. Acceptarea ofertei de donație se va realiza prin act autentic, în condițiile legii
civile.
Art. 3. Se aprobă plata de către Judeţul Alba prin Consiliul Județean Alba a cheltuielilor
notariale ocazionate de încheierea actului de donație în formă autentică.
Art. 4. Preluarea bunului prevăzut la art. 1 alin. 1 se va face prin Proces-verbal de
predare-primire, încheiat între Consiliul Județean Alba, prin Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba și Fundația „SERA ROMÂNIA”, în termen de 30 zile de la
încheierea actului de donație.
Art. 5. Bunul prevăzut la art. 1 se va transfera Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Alba.
Art. 6. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Alba, în calitate de
reprezentat al Județului Alba, să semneze actul de donație prevăzut la art. 2.
Art. 7. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcției dezvoltare și
bugete 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. 8. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Fundației „SERA
ROMÂNIA”, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Direcţiei
juridică şi administraţie publică şi Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Alba.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL
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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind acceptarea unei oferte de donație cu sarcini
făcută de Fundația „SERA ROMÂNIA”,
pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba

Fundația „SERA ROMÂNIA” este o organizație neguvernamentală, non-profit, privată,
înființată în 1996, care a acumulat o bogată experiență în domeniul protecției copilului și al
promovării drepturilor copiilor, scopul acesteia fiind acela de a crea, organiza și dezvolta
activități în favoarea copiilor aflați în dificultate: orfani, copii abandonați, copii neglijați și alți
copii în dificultate.
Între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba și Fundația
„SERA ROMÂNIA” s-a încheiat, în anul 2017, cu nr. 3528/157/2017, Convenția de Colaborare
privind implementarea în perioada 2017-2018 a unui program în sprijinul prevenirii sarcinii
nedorite.
Pe perioada implementării Programului, Fundația a transmis Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Alba dreptul de folosință asupra unui autovehicul marca
Dacia urmând ca, după finalizarea Proiectului, să fie transferat în proprietatea direcției, prin
acceptarea ofertei de donație.
În conformitate cu prevederile art. 121 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, corelat cu
art. 1011 - 1013 Codul Civil, acceptarea donației și a condițiilor impuse de donator se aprobă
prin hotărâre a consiliului județean, urmând a se încheia ulterior act autentic, în condițiile legii
civile.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit
căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului
judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul
la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui,
vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez şi supun aprobării
proiectul de hotărâre privind acceptarea unei oferte de donație cu sarcini făcute de Fundația
„SERA ROMÂNIA”, pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba,
înregistrat cu nr. 64 din 25 martie 2019
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA DEZVOLTARE ȘI BUGETE
Nr. 5989/25.03.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind acceptarea unei oferte de donație cu sarcini
făcută de Fundația „SERA ROMÂNIA”,
pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba

În anul 2017 a fost încheiată, între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Alba și Fundatia ”SERA ROMÂNIA”, Convenția de Colaborare nr.
3528/157/24.03.2017 în vederea implementării, în perioada 2017- 2018, a programului în
sprijinul prevenirii sarcinii nedorite.
Conform prevederilor convenției menționate mai sus, Fundația a transmis, pe perioada
derulării propiectului, cu titlu gratuit, dreptul de folosință asupra unui autovehicul marca Dacia,
urmând ca după finalizarea proiectului, autovehicul să fie transmis în proprietatea Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba.
Prin adresa nr. 1247/04.02.2019, înregistrată la Consiliul Județean Alba sub nr.
2402/04.02.2019, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba ne solicită
aprobarea ofertei de donație privind autovehiculul marca Dacia transmisă de Fundația ”SERA
ROMÂNIA”.
Astfel, Fundația ”SERA ROMÂNIA”, prin oferta de donație autentificată sub nr.
135/18.01.2019 de notar public Silvana-Brîndușa Trofin, oferă spre donație autoturismul marca
DACIA, tipul SD/4SDKH/4SDKH4/LOGAN, număr de identificare UU14SDKH456521154,
număr de omologare AADA166B11WA6E6, culoare ALB, an fabricație 2016, înmatriculat sub
numărul B-84-FMZ.
În conformitate cu prevederile art. 121, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, corelat cu art.
1011 - 1013 Codul Civil, acceptarea donației și a condițiilor impuse de donator se aprobă prin
hotărâre a consiliului județean, urmând a se încheia ulterior act autentic, în condițiile legii civile.
Având în vedere cele prezentate, Direcţia dezvoltare şi bugete propune iniţierea
proiectului de hotărâre privind acceptarea unei oferte de donație cu sarcini făcute de Fundația
”SERA ROMÂNIA”, pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba,
înregistrat sub nr. 64 din 25 martie 2019.

DIRECTOR EXECUTIV,
Marian Florin Aitai

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru completarea articolului 5 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba
nr. 187/28 iunie 2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile,
cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa „ordinară” din luna martie 2019;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru completarea articolului 5 al
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 187/28 iunie 2018 privind aprobarea contractării unei
finanţări rambursabile, cu modificările şi completările ulterioare;
- raportul de specialitate nr. 5990/26 martie 2019 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 187/28 iunie
2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile, cu modificările şi completările
ulterioare.
Având în vedere prevederile:

- art. 91 alin. 1 lit. b și alin. 3 lit. b, ale art. 45 alin. 2 lit. b coroborat cu art. 98 din
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 41 alin. 4 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 1166 și urm. din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările
și completările ulterioare), referitoare la contracte sau convenții;
- art. 29 alin. 1 lit. f din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare,
coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare,
- H.G. nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de
autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile
publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 395/2016;
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
HOTARÂRE
Art. I. Articolul 5 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 187/28 iunie 2018 privind
aprobarea contractării unei finanțări rambursabile, cu modificarile si completarile ulterioare,
se completează cu încă un alineat, aliniatul 2 care va avea următorul cuprins:
„Art. 5. (2) Se aprobă achiziționarea de servicii de creditare bancară, în conformitate cu
Normele procedurale pentru achiziționarea de servicii de creditare bancară, astfel cum sunt
reglementate în anexa nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri”.

Art. II. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcției dezvoltare și
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. III. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei juridică
şi administraţie publică şi Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Alba.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

Înregistrat cu nr. 65
Alba Iulia, 25 martie 2019

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

Anexa la Proiectul de hotărâre
a Consiliului Județean Alba nr. 65/25 martie 2019
„Anexa nr. 3 a Hotărârii
Consiliului Județean Alba nr. 187/28 iunie 2018”

NORME PROCEDURALE
pentru achiziționarea de servicii de creditare bancară
SECŢIUNEA I - DISPOZIȚII GENERALE
Art. 1. Prezentele Norme Procedurale stabilesc procedura de atribuire a serviciilor de
creditare bancară pentru contractarea de servicii de creditare bancară în valoare totală de
maximum 32.500.000 lei (Lot 1 – 27.500.000 lei și Lot 2 – 5.000.000 lei) destinate finanțării
unor obiective de investiții de interes local, ținând cont de faptul că Legea nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare nu se aplică pentru atribuirea
contractelor de achiziție publică având ca obiect servicii de împrumuturi, în temeiul prevederilor
art. 29 lit. f din actul normativ invocat anterior.
Art. 2. Scopul prezentelor norme procedurale îl constituie asigurarea aplicării principiilor
prevăzute la art. 2 alin. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi
completările ulterioare, respectiv:
a.) nediscriminarea;
b.) tratamentul egal;
c.) recunoașterea reciprocă;
d.) transparența;
e.) proporționalitatea;
f.) asumarea răspunderii.
Art. 3. Derularea procesului de atribuire servicii de creditare bancara se va desfășura în
temeiul prevederilor prezentelor Norme Procedurale și cu respectarea principiilor generale ale
Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare și ale
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu
modificările şi completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 395/2016.
Art. 4. Atribuirea contractului de servicii de creditare bancară se va realiza în urma
aplicării unei proceduri de selecție de oferte, care se va derula în 3 (trei) etape, după cum
urmează:
Etapa I - Publicarea invitației de participare și primirea ofertelor:
Publicarea în SICAP a anunțului privind organizarea selecției de oferte; publicarea pe
pagina de internet a autorității contractante a documentației de atribuire;
Perioada cuprinsă între data publicării anunțului și data primirii ofertelor va fi de cel
puțin 20 (douăzeci) de zile calendaristice.
a.) primirea solicitărilor de clarificări sau informații suplimentare, elaborarea și
transmiterea răspunsurilor, după caz;
b.) primirea ofertelor (documente de calificare, propunere tehnică, propunere financiară
inițială);
c.) deschiderea ofertelor, în ședință publică, în prezența Comisiei de Evaluare și a
reprezentanților ofertanților, după caz. Citirea publică a tuturor costurilor de finanțare.
d.) examinarea ofertelor, solicitarea de clarificări (după caz), stabilirea ofertelor
admisibile și respingerea ofertelor neconforme;
e.) analizarea clauzelor contractuale propuse de ofertanți și stabilirea clauzelor
contractuale care vor face obiectul negocierilor;
f.) transmiterea Invitației de participare la etapa a II-a, cu privire la negocierea costurilor
de finanțare și a clauzelor contractuale către toți ofertanții ale căror oferte au fost declarate
admisibile. Perioada cuprinsă între data transmiterii Invitației de participare la Etapa a II-a și data
stabilită pentru derularea negocierilor va fi de cel puțin 7 (șapte) zile calendaristice.

Etapa a II-a - Negocierea ofertelor de finanțare
a.) La data și ora stabilită în Invitația de participare la Etapa a II-a va avea loc negocierea
ofertelor financiare cu ofertanții ale căror oferte au fost declarate admisibile.
b.) Autoritatea contractantă va derula negocieri cu fiecare ofertant în parte. Ordinea de
derulare a negocierilor va fi în conformitate cu ordinea cronologică a depunerii ofertelor.
Negocierea va viza termenii și condițiile contractuale propuse de ofertant, precum și negocierea
costurilor propuse (marje ale dobânzilor, comisioane, alte costuri);
c.) În funcție de rezultatele obținute în urma derulării procedurii descrise la punctul
anterior, Comisia poate decide desfășurarea unei runde suplimentare de negociere sau acordarea
unui termen suplimentar ofertantului pentru transmiterea ofertei sale finale.
d.) În cadrul negocierilor sau în cuprinsul ofertei finale transmise, fiecare ofertant are
obligația de a declara că oferta sa, astfel cum a fost negociată, este finală, pe deplin angajantă și
nu mai poate fi îmbunătățită.
e.) În situația în care nu se va ajunge la acord asupra unora dintre prevederile contractuale
propuse a fi modificate și care sunt considerate de Comisie ca fiind dezavantajoase pentru
autoritatea contractantă, Comisia poate aprecia oferta respectivă ca fiind neconformă și poate
decide respingerea acesteia.
Etapa a III-a – Evaluarea ofertelor, atribuirea și semnarea contractului
Evaluarea de către autoritatea contractantă a ofertelor de finanțare finale, pe baza
criteriului de atribuire și întocmirea clasamentul ofertelor, respectiv al ofertanților, în ordinea
descrescătoare a punctajului obținut.
a.) În situația în care autoritatea contractantă apreciază că termenii și condițiile financiare
obținute în urma evaluării ofertelor finale nu justifică din punct de vedere economic contractarea
finanțării pentru realizarea obiectivelor de investiții (Lotul 1 / Lotul 2), raportat la toate costurile
asociate pe care autoritatea contractantă trebuie să le asigure, autoritatea contractantă își rezervă
dreptul de a decide contractarea împrumutului pentru o valoare inferioară sumei maxime
solicitate sau anularea procedurii de selecţie de oferte, pentru unul și/sau ambele loturi.
b.) Comunicarea, către toți ofertanții, a rezultatului procedurii de selecţie de oferte,
inclusiv comunicarea costurilor de finanțare finale propuse de fiecare ofertant.
c.) Atribuirea contractului de servicii și semnarea contractelor privind finanțarea, după
obținerea de către autoritatea contractantă a avizului favorabil privind contractarea împrumutului
din partea Comisiei pentru Autorizarea Împrumuturilor Locale.
SECTIUNEA a II-a - DISPOZIȚII SPECIFICE
Art. 5. Pentru aplicarea prevederilor prezentelor Norme procedurale, autoritatea
contractantă va elabora referat necesitate, strategia de contractare, invitaţie/anunţ,
fișa de date, documentația descriptivă și modelele de formulare.
Art. 6. Autoritatea contractantă va aplica criterii de calificare și selecție referitoare la:
a.) motive de excludere a ofertantului;
b.) capacitatea ofertantului.
Art. 7. Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului orice
operator economic despre care are cunoștință, pe baza de documente justificative, că se afla în
cel puțin una dintre situațiile prevăzute la art. 164, 165 sau art. 167 din Legea nr. 98/2016
privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 8. Autoritatea contractantă va aplica criterii de calificare și selecție referitoare la
capacitatea ofertantului, cu privire la:
a.) capacitatea de exercitare a activității profesionale, în sensul precizării obiectului de
activitate al ofertantului, din care să rezulte că obiectul contractului are corespondent în codul
CAEN al ofertantului și a prezentării autorizației de funcționare din partea Băncii Naționale a
României pentru persoanele juridice romane sau a unui document echivalent autorizației de
funcționare emisă de BNR, emis de un organism din țara în care acesta este rezident, pentru
persoanele juridice străine;
b.) situația economică și financiară, în sensul prezentării unei declarații din care să rezulte
valoarea cifrei medii de afaceri în ultimii 3 (trei) ani;

c.) capacitatea tehnică și profesională, în sensul prezentării unei declarații cu privire la
principalele servicii prestate în ultimii 3 (trei) ani.
Art. 9. Având în vedere specificul procedurii de achiziție, a naturii serviciilor solicitate și
a tipului de operatori economici care pot depune oferte conforme (societăți bancare autorizate în
prealabil pentru prestarea acestui tip de servicii de către instituțiile naționale/internaționale de
reglementare din domeniul bancar), precum și pentru diminuarea costurilor asociate contractării
împrumutului, autoritatea contractantă nu va solicita ofertanților depunerea garanției de
participare și nu va solicita ofertantului declarat câștigător constituirea garanției de buna
execuție.
Art. 10. Autoritatea contractantă are obligația de a stabili și de a include în anunțul de
participare la selecția de oferte data limită pentru depunerea ofertelor, care nu va fi stabilită mai
devreme de 20 zile calendaristice de la data publicării anunțului.
Art. 11. Autoritatea contractantă are dreptul de a prelungi perioada stabilită ca dată limită
pentru depunerea ofertei. În acest caz autoritatea contractantă are obligația de a comunica noua
dată de depunere. În acest caz, toate drepturile și obligațiile organizatorului și participanților la
procesul de selecție, decurgând din termenul inițial, vor decurge și se vor raporta la noul termen.
Art. 12. Orice operator economic care a obținut un exemplar din documentația de
atribuire, are dreptul de a solicita, în scris, clarificări despre elementele cuprinse în aceasta.
Autoritatea contractantă are obligația de a transmite răspuns la orice solicitare de clarificări,
primite cu cel puțin 3 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.
Art. 13. În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în
timp util, autoritatea contractantă va răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care
perioada necesară pentru elaborarea și transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de
către operatorii economici înainte de data limită de depunere a ofertelor.
Art. 14. Autoritatea contractantă are dreptul de a completa, din proprie inițiativă, în
vederea clarificării, documentația de atribuire. Orice astfel de completare va fi adusă la
cunoștința operatorilor economici interesați, dacă acest fapt nu afectează participarea la
procedura de selecție de oferte.
Art. 15. Ofertele vor fi depuse până la data și ora stabilită în Documentația pentru
elaborarea ofertei la sediul autorității contractante. Ofertele pot fi depuse personal sau transmise
prin poștă. Ofertele sosite după termenul limită vor fi marcate cu textul „Ofertă întârziată” și vor
fi respinse de către autoritatea contractantă ca oferte întârziate.
Art. 16. Orice ofertant are dreptul de a-și modifica sau retrage oferta numai înainte de
data limită stabilită pentru depunerea ofertei. Nici o ofertă nu poate fi retrasă sau modificată
după expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor, sub sancțiunea excluderii ofertantului de
la procedura de selecţie de oferte.
Art. 17. Perioada de valabilitate a ofertei, considerată de la data deschiderii ofertelor, este
de 120 zile. Oferta valabilă pe o perioadă mai scurtă, va fi respinsă ca necorespunzătoare.
Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita ofertanților prelungirea perioadei de
valabilitate a ofertelor.
Art. 18. Ofertantul va suporta toate costurile impuse de pregătirea, elaborarea și
prezentarea ofertei sale, iar autoritatea contractantă nu va fi în nici un caz răspunzătoare pentru
aceste costuri, indiferent de desfășurarea sau rezultatul achiziției publice.
Art. 19. Pentru evaluarea și compararea ofertelor, autoritatea contractantă desemnează o
comisie de evaluare și experți cooptați. Comisia de evaluare va evalua și compara ofertele
corespunzătoare, conform criteriului de atribuire al contractului. Comisia de evaluare își rezervă
dreptul de a accepta sau respinge orice variantă de ofertă prezentată.
Art. 20. În scopul examinării, evaluării și comparării obiective a ofertelor, comisia de
evaluare va putea cere oricărui ofertant, individual, clarificări asupra ofertei. Cererea de
clarificare și răspunsul se pot face prin email, poștă sau fax, dar nu se va solicita sau permite nici
o modificare în prețul sau conținutul ofertei. În cazul în care, la solicitarea comisiei, ofertantul nu
clarifică cele solicitate în termenul solicitat, oferta va fi respinsă.
Art. 21. Înainte de examinarea și evaluarea detaliată a ofertelor, comisia de evaluare va
analiza în ce măsură acestea sunt conforme. O ofertă conformă este cea care se conformează
tuturor termenilor, condițiilor și specificațiilor din documentația de atribuire, fără abateri care:
a.) afectează în orice mod obiectul, calitatea sau execuția contractului;
b.) limitează în orice mod contrar documentelor pentru elaborarea și prezentarea ofertei,
drepturile autorității contractante;

c.) aduc rectificări ce ar afecta inechitabil competiția față de alți ofertanți care au
prezentat oferte corespunzătoare.
Art. 22. Constituie motive de eliminare a ofertelor:
a.) absența din ofertă a informațiilor sau a documentației cerute prin documentele pentru
elaborarea și prezentarea ofertei sau refuzul ofertantului de a le transmite în termenul solicitat de
autoritatea contractantă;
b.) prezentarea unor condiții de contractare inacceptabile pentru autoritatea contractantă.
Art. 23. Niciun ofertant nu va contacta pe perioada derulării procedurii de achiziție
(situată între momentul depunerii ofertei și cel al primirii invitației la semnarea contractului sau
al primirii notificării cu privire la neselecționarea ofertei) membrii comisiei de evaluare. Orice
încercare a unui ofertant de a influența membrii comisiei de evaluare, în evaluarea ofertei sale, în
compararea ofertelor sau a luării deciziei de acordare a contractului, va conduce la respingerea
ofertei acestuia.
Art. 24. Autoritatea contractantă va atribui contractul de servicii de creditare bancară
ofertantului care depune oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, pe baza
criteriului de atribuire „prețul cel mai scăzut”.
Art. 25. Pentru evaluarea ofertelor pe baza criteriului de atribuire, preţul cel mai scăzut va
fi calculat prin metoda Ratei Interne de Rentabilitate, pe baza metodologiei care va fi detaliată în
documentația de atribuire a ofertei.
Art. 26. Autoritatea contractantă finalizează procedura de atribuire prin încheierea
contractului de servicii de creditare bancară sau prin anularea procedurii de atribuire, conform
prevederilor prezentelor Norme procedurale şi/sau ale Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile
publice cu modificările şi completările ulterioare. Decizia de anulare nu creează vreo obligație
autorității contractante față de participanții la selecția de oferte.
Art. 27. Autoritatea contractantă va informa ofertanții cu privire la deciziile luate în
cadrul procedurii de selecţie de oferte, inclusiv cu privire la rezultatul procedurii de atribuire, pe
baza principiilor generale ale Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi
completările ulterioare și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 395/2016.
Art. 28. Autoritatea contractantă va comunica în ședințele publice și/sau în scris tuturor
ofertanților toate elementele ofertelor financiare care conduc la stabilirea costurilor de finanțare,
aceste informații neputând fi considerate că ar putea aduce atingere intereselor comerciale ale
operatorilor economici sau concurenței loiale între aceștia.
Art. 29. În situația în care un operator economic este nemulțumit de modul în care s-a
desfășurat procedura de atribuire, acesta se poate adresa instanțelor de judecată competente
pentru soluționarea cauzei.
Art. 30. Autoritatea contractantă va constitui dosarul achiziției publice, pe baza
principiilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art. 31. Autoritatea contractantă va derula contractul de servicii de creditare bancară, prin
solicitarea de trageri și efectuarea plăților de principal, dobânzi și comisioane, conform
rezultatului procedurii și prevederilor contractuale.
Art. 32. Dispozițiile prezentelor Norme procedurale vor fi puse în aplicare prin
elaborarea și publicarea invitației/anunțului de participare, a documentației de atribuire (fișa de
date, documentația descriptivă și modelele de formulare) și al oricăror alte documente necesare,
al căror conținut va fi aprobat de autoritatea contractantă.
Art. 33. În măsura în care nu contravin prevederilor prezentelor Norme procedurale,
acestea se completează cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu
modificările şi completările ulterioare și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr.
395/2016.
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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru completarea articolului 5 al Hotărârii Consiliului Judeţean
Alba nr. 187/28 iunie 2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile,
cu modificările şi completările ulterioare

Administraţia publică a Judeţului Alba, în conformitate cu mandatul primit din partea
cetăţenilor şi cu obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, are ca principal obiectiv susținerea
dezvoltării durabile a comunităţii locale şi furnizarea către toţi membrii comunităţii locale de
servicii publice de calitate. Realizarea obiectivelor de investiţii de interes judeţean, care
beneficiază de finanţare nerambursabilă, aflate sub contract de finanțare, trebuie continuate, fiind
supuse riscului de neîndeplinire a obligațiilor contractuale.
În acest context, Consiliul Județean Alba a adoptat Hotărârea nr. 187/28 iunie 2018,
modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 19/31 ianuarie 2019,
prin care a hotărât contractarea unei finanțări rambursabile destinate finanțării unor obiective de
investiții de interes local, prin emisiune de obligațiuni pre-finanțată prin credit bancar.
Pentru punerea în aplicare a Hotărârii Consiliului Judetean Alba nr. 187/2018 astfel cum
a fost modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 19/31 ianuarie
2019, este necesară adoptarea unor Norme procedurale care să asigure respectarea principiilor
care guvernează achizițiile publice, întrucât legislaţia privind achiziţiile publice nu se aplică
pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru de servicii care au ca obiect
împrumuturi, indiferent dacă sunt sau nu în legătură cu emisiunea, vânzarea, cumpărarea ori
transferul valorilor mobiliare sau al altor instrumente financiar.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit
căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului
judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul
la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui,
vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez şi supun aprobării
proiectul de hotărâre pentru completarea articolului 5 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.
187/28 iunie 2018 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile, cu modificările şi
completările ulterioare, înregistrat cu nr. 65 din 26 martie 2019
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
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DIRECŢIA DEZVOLTARE ȘI BUGETE
Nr. 5990/26 martie 2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru completarea articolului 5 al Hotărârii Consiliului Judeţean
Alba nr. 187/28 iunie 2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile,
cu modificările şi completările ulterioare
Obiectivul prioritar al autorității contractante îl constituie consolidarea și dezvoltarea
capacității sale investiționale pe termen mediu și lung, în condițiile prudenței și eficienței
utilizării resurselor proprii și atrase.
În prezent, Judeţul Alba participă la programele Uniunii Europene de finanţare în vederea
realizării unor obiective de investiţii în conformitate cu strategia de dezvoltare, derulează şi
implementează proiecte de investiţii pentru care trebuie asigurate sursele necesare co-finanţării
şi/sau prefinanţării.
În acest context, Consiliul Județean Alba a adoptat Hotărârea nr. 187/2018, modificată și
completată prin HCJ nr. 19/31.01.2019, prin care a hotărât contractarea unei finanțări
rambursabile destinate finanțării unor obiective de investiții de interes local, prin emisiune de
obligațiuni pre-finanțată prin credit bancara.
În vederea punerii în aplicare a Hotărârii Consiliului Judetean Alba nr. 187/2018 astfel
cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Judetean Alba nr. 19/31.01.2019, autoritatea
contractantă, Judetul Alba, trebuie sa organizeze o procedura de achizitie publica pentru
contractarea serviciilor de creditare.
Intrucat art. 29 lit. f) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, prevede ca “Prezenta lege nu se aplică pentru atribuirea contractelor de
achiziție publică/acordurilor-cadru de servicii care au ca obiect:
[...]
f) împrumuturi, indiferent dacă sunt sau nu în legătură cu emisiunea, vânzarea, cumpărarea ori
transferul valorilor mobiliare sau al altor instrumente financiare”, sunt necesare adoptarea unor
Norme procedurale care să asigure respectarea principiilor care guvernează achizițiile publice,
raportate la specificul achiziției de servicii bancare și care să reglementeze procedura de achiziție
care va fi derulată.
Având în vedere cele prezentate, Direcţia Dezvoltare şi Bugete propune iniţierea
proiectului de hotărâre pentru modificarea articolului 2 alineatul (1) al Hotărârii Consiliului
Judeţean Alba nr. 187/28.06.2018 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile, cu
modificările şi completările ulterioare.

Directia Dezvoltare şi Bugete,
Marian Florin Aitai
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea organizării și desfășurării vizitei delegației din Districtul Prignitz Landul Brandenburg, Republica Federală Germania, în perioada 9-12 aprilie 2019

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” din luna martie 2019;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării și
desfășurării vizitei delegației din Districtul Prignitz - Landul Brandenburg, Republica Federală
Germania, în perioada 9-12 aprilie 2019;
- raportul de specialitate nr. 6207/28 martie 2019 al Serviciului investiții, dezvoltare,
promovare patrimonială și managementul instituțiilor de cultură din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr……./28
martie 2019 privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare între Judeţul Alba din România şi
Districtul Prignitz - Landul Brandenburg din Republica Federală Germania;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 3 lit. a și art. 91 alin. 3 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
- art. 40 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi
instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Anexei nr. 1 , cap.2* pct. 1 și lit. B din H.G. nr. 552 din 5 august 1991 privind normele
de organizare în ţara a acţiunilor de protocol, 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 organizarea și desfășurarea în Județul Alba a vizitei delegației din
Districtul Prignitz - Landul Brandenburg, Republica Federală Germania, în perioada 9-12 aprilie
2019, formată din 6 persoane;
Art. 2. Finanțarea cheltuielilor necesare pentru organizarea și desfășurarea acțiunii
prevăzute la art. 1 se suportă din bugetul local al Județului Alba, conform devizului estimativ de
cheltuieli, astfel:
Nr.crt.
1.
2.
3.
4.

Tip acțiune/cheltuieli
Cheltuieli pentru masă: 6 persoane x 4 zile x 160 lei
Cheltuieli pentru dineu oficial: 30 persoane x 120
lei
Cheltuieli pentru cazare: 6 persoane x 3 nopți
Cheltuieli pentru cadouri/delegație
TOTAL ESTIMAT

Suma
3840 lei
3600 lei
6000 lei
400 lei
13840 lei

Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi
bugete, Biroului relații internaționale, diaspora, relații publice și comunicare și Serviciului
investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul instituțiilor de cultură din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri;
Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba, prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridică
și administrație publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Serviciului investiții, dezvoltare,
promovare patrimonială și managementul instituțiilor de cultură şi Biroului relații internaționale,
diaspora, relații publice și comunicare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

Înregistrat cu nr. 66
Alba Iulia, 28 martie 2019

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării vizitei
delegației din Districtul Prignitz - Landul Brandenburg, Republica Federală Germania,
în perioada 9-12 aprilie 2019

Relațiile tradiționale de prietenie dintre România și Republica Federală Germania,
precum și parteneriatul strategic dintre cele două state, se reflectă și la nivelul autorităților locale,
astfel că în vederea intensificării relațiilor economice și culturale precum și a întăririi legăturilor
de prietenie între comunitatea din Județul Alba și cea din Districtul Prignitz din Republica
Federală Germania, se încheie o Înțelegere de cooperare între Județul Alba din România și
Districtul Prignitz - Landul Brandenburg din Republica Federală Germania.
Înțelegerea de prietenie dintre Județul Alba și Districtul Prignitz va duce la o întărire a
relațiilor dintre cele două unități administrativ teritoriale, va sprijini și încuraja legăturile și
comunicarea, va duce la o cunoaștere reciprocă a valorilor, a istoriei și culturii specifice celor
două comunități, prin cooperare în domenii precum economie și încurajarea legăturilor
comerciale, turism și promovare turistică, dezvoltare socială, stoparea fenomenului depopulării
zonelor rurale, mobilitatea tinerilor pe piața muncii, educație și formare continuă.
În vederea organizării și desfășurării în cele mai bune condiții a acestei vizite este necesar
să se aloce suma de 13840 lei, pentru asigurarea cheltuielilor de cazare, masă, dineu oficial și
cadouri delegație.
Faţă de cele de mai sus, având în vedere prevederile O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea
unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice și H.G. nr. 552/1991
privind normele de organizare în ţara a acţiunilor de protocol, propunem aprobarea de către
Consiliul Judetean Alba a cheltuielilor necesare organizării și desfășurării vizitei delegației din
Districtul Prignitz - Landul Brandenburg, Republica Federală Germania, în perioada 9-12 aprilie
2019.
PREȘEDINTE,
ION DUMITREL
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Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială
și managementul instituțiilor de cultură
Nr. 6207/28.03.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării vizitei delegației din
districtul Prignitz, Landul Brandenburg - Republica Federală Germania, în perioada
9.04.2019 – 12.04.2019

Relațiile tradiționale de prietenie dintre România și Republica Federală Germania,
precum și parteneriatul strategic dintre cele două state se reflectă și la nivelul autorităților locale,
astfel că în vederea intensificării relațiilor economice și culturale precum și a întăririi legăturilor
de prietenie între comunitatea din Județul Alba și cea din Districtul Prignitz din Republica
Federală Germania, se încheie o Înțelegere de cooperare între Județul Alba din România și
Districtul Prignitz, Landul Brandenburg din Republica Federală Germania.
Prin intermediul acestei Înțelegeri de Cooperare, cele două părți își propun să elaboreze și
să realizeze programe, proiecte comune, să încurajeze cooperarea, să valorizeze inițiativele
publice și private, să acționeze pentru cunoașterea reciprocă a valorilor, istoriei, culturii celor
două unități administrativ teritoriale etc.
Astfel pentru încheierea acestei înțelegeri, în perioada 9 – 12 aprilie 2019 o delegație din
partea Districtului Prignitz se va afla în județul Alba. Delegația, formată din 6 persoane, este
condusă de președintele/administratorul administrației din Prignitz și are în componență încă 5
persoane, specialiști pe diverse domenii de activitate, de la economie, turism, sănătate.
În vederea organizării și desfășurării în cele mai bune condiții a acestei vizite este necesar
să se aloce suma de 13.840 lei conform devizului estimativ:

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

Tip acțiune/cheltuieli
Cheltuieli pentru masă: 6 persoane x 4 zile x 160 lei
Cheltuieli pentru dineu oficial: 30 persoane x 120
lei
Cheltuieli pentru cazare: 6 persoane x 3 nopți
Cheltuieli pentru cadouri/delegație
TOTAL ESTIMAT

Suma
3840 lei
3600 lei
6000 lei
400 lei
13.840 lei

Devizul a fost întocmit luându-se in considerare O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor
normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările
ulterioare; Anexa nr. 1 , cap.2* pct. 1 și lit. B din Hotărârea Guvernului nr. 552 din 5 august
1991, privind normele de organizare în ţara a acţiunilor de protocol, cu modificările și
completările ulterioare.
Administrator public,
Dan Mihai POPESCU

Șef serviciu,
Cornelia FĂGĂDAR

Întocmit,
Aurora Petronela LUCA

