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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea acoperirii definitive, din excedentul bugetului local al anilor precedenţi, 

a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2018 

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, publică, în data de 7 ianuarie  

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive, din excedentul bugetului 

local al anilor precedenţi, a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2018; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive, din 

excedentul bugetului local al anilor precedenţi, a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2018; 

- raportul de specialitate nr. 11 din 3 ianuarie 2019  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 şi protecţie 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 si completările 

ulterioare; 

- Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018 aprobate 

prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3809/18 decembrie 2018;  

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1.  Se aprobă acoperirea definitivă, din excedentul bugetului local al anilor 

precedenţi, a deficitului secţiunii de dezvoltare,  pe anul 2018 în sumă de 13.077.443,88 lei. 

Art. 2. 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. 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 și Direcţiei juridică și 

relații publice și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

Nr. 1 

Alba Iulia, 7 ianuarie 2019  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Proiectului  „Extindere și Dotare Unitatea de Primiri Urgențe  

a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”,  în vederea finanțării acestuia   

în cadrul  Programului Operaţional Regional  2014-2020,  

Apelul de proiecte nr. POR/2017/8/8.1/8.2B/1/7Regiuni, cod SMIS 121063 

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, publică, în data de 7 ianuarie  

2019; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Extindere și Dotare Unitatea de 

Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, în vederea finanțării acestuia  în 

cadrul  Programului Operaţional Regional  2014-2020, Apelul de proiecte 

POR/2017/8/8.1/8.2B/1/7 Regiuni, cod SMIS 121063; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Extindere 

și Dotare Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, în vederea 

finanțării acestuia  în cadrul  Programului Operaţional Regional  2014-2020, Apelul de proiecte 

POR/2017/8/8.1/8.2B/1/7 Regiuni, cod SMIS 121063;  

- raportul de specialitate nr. 38/3 ianuarie 2019 comun,  al Direcţiei dezvoltare şi bugete 

și al Serviciului pentru implementarea Programului Alba-România 100 din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba, la proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului 

„Extindere și Dotare Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, 

în vederea finanțării acestuia  în cadrul  Programului Operaţional Regional  2014-2020, Apelul 

de proiecte POR/2017/8/8.1/8.2B/1/7 Regiuni, cod SMIS 121063; 

Ținând cont de prevederile: 

-  Strategiei de dezvoltare a Județului Alba pe perioada 2014-2020; 

            - Programului Operațional Regional POR 2014-2020, Ghidul solicitantului - Condiții 

generale pentru accesarea fondurilor;   

- Ghidului  Solicitantului  - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul 

aferent POR, Axa Prioritară 8 - „Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de 

investitii 8.1. - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la 

nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și 

promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de 

recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, 

Obiectivul Specific 8.2 „Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență”, 

Operațiunea B - Unități de primiri urgențe aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru 

fonduri europene nr. 5697/18 august 2017, cu modificările și completările ulterioare, Apelul de 

proiecte POR/2017/8/8.1/8.2B/1/7Regiuni;   

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. 6 Sănătate şi protecţie socială; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 3 lit. f și art. 91 alin. 5 lit. a pct. 10 din Legea nr. 215/2001 a 

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

- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 

perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 
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- Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 40/2015 privind 

gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 

aprobate prin H.G. nr. 93/2016, 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 Proiectul „Extindere și Dotare Unitatea de Primiri Urgențe a 

Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, în vederea finanțării acestuia în cadrul 

Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, 

Obiectiv specific 8.2, Operațiunea B, Apelul de proiecte nr. POR/2017/8/8.1/8.2B/1/7Regiuni, 

cod SMIS 121063. 

           Art. 2. Se aprobă valoarea totală a Proiectului „Extindere și Dotare Unitatea de Primiri 

Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, în cuantum de 7.531.213,90 lei (inclusiv 

TVA), din care valoarea totală eligibilă 6.836.990,85 lei și valoarea totală neeligibilă de 

694.223,05 lei. 

          Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în Proiect a Județului Alba, reprezentând achitarea 

tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a 

proiectului, în cuantum de 136.739,82 lei, reprezentând cofinanțarea Proiectului „Extindere și 

Dotare Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”. 

         Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

Proiectului „Extindere și Dotare Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de 

Urgență Alba Iulia”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din 

bugetul local al Județului Alba. 

         Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării Proiectului în 

condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv 

suportarea din bugetul propriu al corecțiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a 

achiziției. 

        Art. 6. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Alba - domnul Ion Dumitrel, 

să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT- Județul Alba. 

        Art. 7. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Președintele Consiliului Județean 

Alba prin intermediul Direcției dezvoltare și bugete și Serviciului pentru implementarea 

Programului Alba-România 100 din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba.   

Art. 8. 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, Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcţiei juridică şi relaţii publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete, 

Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Serviciului pentru implementarea Programului Alba-

România 100 din cadrul aparatului  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU      

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Nr. 2 

Alba Iulia, 7 ianuarie 2019  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în Hotărârea Consiliului Judeţean Alba  

nr.  312/27 noiembrie 2018 cu privire la acordarea unui mandat special,   

reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor  

la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA care are ca obiect  

încetarea contractului de mandat şi revocarea din funcţiile de administratori propuşi 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „extraordinarăˮ, publică, în data de 7 ianuarie  

2019; 

 Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr.  312/27 noiembrie 2018 cu privire la acordarea unui mandat 

special,  reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea 

„Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA care are ca obiect încetarea contractului de mandat şi 

revocarea din funcţiile de administratori propuşi; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale 

strecurate în Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.  312/27 noiembrie 2018 cu privire la 

acordarea unui mandat special,  reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a 

Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA care are ca obiect încetarea 

contractului de mandat şi revocarea din funcţiile de administratori propuşi; 

 - raportul de specialitate nr.  231/4 ianuarie 2019 comun, al Direcției dezvoltare și 

bugete şi Direcţiei juridică şi relaţii publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba; 

- solicitarea domnului Beleiu Gheorghe Cornel înregistrată la registratura Consiliului 

Judeţean Alba cu nr. 25985/20 decembrie 2018;  

- cererea doamnei Găiseanu Dana înregistrată cu nr. 1/5 noiembrie 2018 la Societatea 

„Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA; 

- cererea domnului Cârja Andrei Liviu înregistrată cu nr. 2/22 noiembrie 2018 la 

Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA; 

- cererea domnului Muntean Emil Nicolae înregistrată cu nr. 3/23 noiembrie 2018 la 

Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA; 

- cererea domnului Popa Eugen înregistrată cu nr. 4/26 noiembrie 2018 la Societatea 

„Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA; 

- cererea domnului Beleiu Cornel Gheorghe înregistrată cu nr. 5/26 noiembrie 2018 la 

Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA; 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 184/27 octombrie 2016 privind propunerea 

candidaţilor pentru funcţiile de membri ai Consiliului de Administraţie al Societăţii „Drumuri şi 

Poduri Locale Alba” S.A; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 309/19 octombrie 2017 privind desemnarea 

reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi 

Poduri Locale Alba” SA; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.  312/27 noiembrie 2018 cu privire la 

acordarea unui mandat special, reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a 

Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA care are ca obiect încetarea 

contractului de mandat şi revocarea din funcţiile de administratori propuşi; 

- Contractului de mandat nr. 2/4.05.2018 și Actul adițional nr. 1 la contractul de mandat 

nr. 2/04.05.2018, privind administrarea Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A. încheiat 

cu domnul Cârja Andrei Liviu; 

- Contractului de mandat nr. 3/14 noiembrie 2016 şi Actelor adiționale nr. 1 şi nr. 

2/21.12.2017 la contractul de mandat nr. 3/14.11.2016 privind administrarea Societății „Drumuri 

şi Poduri Locale Alba” S.A. încheiat cu domnul Muntean Emil Nicolae; 
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- Contractului de mandat nr. 4/14 noiembrie 2016 şi Actelor adiționale nr. 1 şi nr. 

2/21.12.2017 la contractul de mandat nr. 4/14.11.2016 privind administrarea Societății „Drumuri 

şi Poduri Locale Alba” S.A. încheiat cu domnul Beleiu Gheorghe Cornel; 

- Contractului de mandat nr. 5/14 noiembrie 2016 şi Actelor adiționale nr. 1 şi nr. 

2/21.12.2017 la contractul de mandat nr. 5/14.11.2016 privind administrarea Societății „Drumuri 

şi Poduri Locale Alba” S.A. încheiat cu domnul Popa Eugen; 

- Contractului de mandat nr. 6/14 noiembrie 2016 şi Actelor adiționale nr. 1 şi nr. 

2/21.12.2017 la contractul de mandat nr. 6/14.11.2016 privind administrarea „Drumuri şi Poduri 

Locale Alba”  S.A. încheiat cu doamna Găiseanu Dana; 

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. 5 Cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit. d  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. I. Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurată în titlul Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr.  312/27 noiembrie 2018 cu privire la acordarea unui mandat 

special, reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea 

„Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA care are ca obiect încetarea contractului de mandat şi 

revocarea din funcţiile de administratori propuşi, conţinutul titlului urmând a fi modificat după 

cum urmează: 

 

HOTĂRÂRE  

cu privire la acordarea unui mandat special,   

reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor  

la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA  

care are ca obiect încetarea contractului de mandat 

 

Art. II. Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurată în art. 1 al  Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr.  312/27 noiembrie 2018 cu privire la acordarea unui mandat 

special, reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea 

„Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA care are ca obiect încetarea contractului de mandat şi 

revocarea din funcţiile de administratori propuşi, conţinutul acestui articol urmând a fi 

modificat și completat după cum urmează: 

„Art. 1. (1) Se acordă mandat special doamnei Paraschiva HORVAT în calitate de  

reprezentant al Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi 

Poduri Locale Alba” SA în vederea exercitării dreptului de vot favorabil în numele și pe seama 

Județului Alba cu privire la aprobarea încetării Contractului de mandat nr. 2/4.05.2018 încheiat 

cu domnul Cârja Andrei Liviu, prin acordul de voință al părților, în conformitate cu prevederile 

Cap. X Încetarea contractului, art. 10.1 lit. d, începând cu data de 1 decembrie 2018.  

    (2) Se acordă mandat special doamnei Paraschiva HORVAT în calitate de  

reprezentant al Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi 

Poduri Locale Alba” SA în vederea exercitării dreptului de vot favorabil în numele și pe seama 

Județului Alba cu privire la aprobarea încetării Contractului de mandat nr. 3/14 noiembrie 2016 

(şi Actelor adiționale nr. 1 şi nr. 2/21.12.2017 la contractul de mandat nr. 3/14.11.2016) încheiat 
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cu domnul Muntean Emil Nicolae, prin renunţarea la mandatul încredinţat, în conformitate cu 

prevederile Cap. X Încetarea contractului, art. 10.1 lit. c, începând cu data de 1 decembrie 2018.  

  (3) Se acordă mandat special doamnei Paraschiva HORVAT în calitate de  

reprezentant al Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi 

Poduri Locale Alba” SA în vederea exercitării dreptului de vot favorabil în numele și pe seama 

Județului Alba cu privire la aprobarea încetării Contractului de mandat nr. 4/14 noiembrie 2016 

(şi Actelor adiționale nr. 1 şi nr. 2/21.12.2017 la contractul de mandat nr. 4 /14.11.2016) încheiat 

cu domnul Beleiu Gheorghe Cornel, prin renunţarea la mandatul încredinţat, în conformitate cu 

prevederile Cap. X Încetarea contractului, art. 10.1 lit. c, începând cu data de 1 decembrie 2018.  

 (4) Se acordă mandat special doamnei Paraschiva HORVAT în calitate de  

reprezentant al Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi 

Poduri Locale Alba” SA în vederea exercitării dreptului de vot favorabil în numele și pe seama 

Județului Alba cu privire la constatarea încetării Contractului de mandat nr. 5/14 noiembrie 2016 

(şi Actelor adiționale nr. 1 şi nr. 2/21.12.2017 la contractul de mandat nr. 5/14.11.2016) încheiat 

cu domnul Popa Eugen, prin renunţarea la mandatul încredinţat, în conformitate cu prevederile 

Cap. X Încetarea contractului, art. 10.1 lit. c, începând cu data de 26 noiembrie 2018.  

 (5) Se acordă mandat special doamnei Paraschiva HORVAT în calitate de  

reprezentant al Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi 

Poduri Locale Alba” SA în vederea exercitării dreptului de vot favorabil în numele și pe seama 

Județului Alba cu privire la aprobarea încetării Contractului de mandat nr. 6/14 noiembrie 2016 

(şi Actelor adiționale nr. 1 şi nr. 2/21.12.2017 la contractul de mandat nr. 6/14.11.2016) încheiat 

cu doamna Găiseanu Dana, prin acordul de voință al părților, în conformitate cu prevederile Cap. 

X Încetarea contractului, art. 10.1 lit. d, începând cu data de 1 decembrie 2018.  

Art. III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.  312/27 

noiembrie 2018 cu privire la acordarea unui mandat special, reprezentantului Judeţului Alba în 

Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA care are 

ca obiect încetarea contractului de mandat, rămân nemodificate. 

Art. IV. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se  încredinţează  reprezentantul 

Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale 

Alba” SA, doamna Paraschiva HORVAT. 

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

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

Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Societății „Drumuri şi 

Poduri Locale Alba” SA, doamnei Paraschiva HORVAT,  Direcției juridică și relații publice, 

Direcției dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba. 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 3 

Alba Iulia, 7 ianuarie 2019 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa „ordinarăˮ  

a Consiliului Judeţean Alba, din data de 31 ianuarie 2019 

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 31 ianuarie  

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 19/22 ianuarie 2019 privind 

convocarea Consiliului Județean Alba în ședința „ordinară”, în ziua de 31 ianuarie 2019; 

 - propunerea Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 1932/31 ianuarie 2019 

privind completarea ordinii de zi  a ședinței „ordinarăˮ a Consiliului Judeţean Alba din data de 

31 ianuarie 2019; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. 1 lit. f și art. 98 coroborat cu art. 43 alin. 1 din  

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1.  Se aprobă ordinea de zi pentru şedinţa „ordinarăˮ a Consiliului Judeţean Alba, din 

data de 31 ianuarie  2019, care cuprinde:  

1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului -  

monument istoric, situat administrativ în municipiul Sebeş, b-dul Lucian Blaga, nr. 24, ap. 4, 

judeţul Alba, înscris în CF nr. 71495-C1-U10 Sebeş cu nr. top. 1645/IV 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

2. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului -  

monument istoric, situat în municipiul Sebeş, str. 9 Mai, nr. 6, judeţul Alba, înscris în CF nr. 

83030 Sebeş cu nr. top. 1555 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii 

ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru  personalul contractual 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. 

VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 

special şi special integrat de nivel preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal şi postliceal, 

pentru anul şcolar 2019– 2020 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării unui volum de 66 mc lemn din 

specia plop proveniți din tăierea arborilor din zona de siguranță a drumului județean DJ 704 A: 

DN 7 (Sebeş) - Pianu de Jos - Pianu de Sus - Strungari - Răchita - DN 67 C (Sebeşel) 

Inițiator: Hațegan Marius Nicolae, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

7. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 

înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba, 

asupra drumului judeţean DJ 750G: DN 75 - Ocoliş 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

8. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 

înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba, 
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asupra unor tronsoane din drumul judeţean DJ 107C: DJ 107C (Teleac) - Drâmbar - Şeuşa - 

Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vinţu de Jos - DN 7 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

 9. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 

înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba, 

asupra unor tronsoane din drumul judeţean DJ 107 E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău - 

Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107 D) 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Stării de viabilitate a drumurilor judeţene, 

administrate de Consiliul Judeţean Alba la data de 31 decembrie 2018 

Inițiator: Hațegan Marius Nicolae, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea Statutului Asociației „Agenţia Locală a 

Energiei Albaˮ - ALEA 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba  

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba  

13. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 163/28 

iunie 2018 privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie 

Aiud şi a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 165/28 iunie 2018 privind stabilirea salariilor 

de bază pentru personalul contractual din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, personal 

care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 

ulterioare 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba  

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii prin Act adiţional, a termenului 

contractului de închiriere nr. 2263/12.02.2014 încheiat de Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia cu SC Balea Trans Service SRL 

Inițiator: Radu Călin, consilier judeţean – Consiliul Judeţean Alba 

15. Proiect de  hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți 

documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Mansardare Policlinică (corpuri 

clădire C și D) la Spitalul Județean de Urgență Alba” 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 2 alineatul 1 al Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 187/28 iunie 2018 privind aprobarea contractării unei finanţări 

rambursabile 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

17. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba asupra unui bun imobil - proprietate 

publică a Județului Alba, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu, nr. 

9, județul Alba 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
18. Raportul anual de activitate al Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba pentru 

perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2018 

Prezintă: Vasile Bumbu - Secretarul Județului Alba, Preşedintele Comisiei pentru 

Protecţia Copilului Alba 

19. Raportul anual de activitate al Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap 

Alba pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2018 

Prezintă: dr. Teodora Marchidanu - Preşedintele Comisiei de evaluare a persoanelor 

adulte cu handicap  Alba  

20. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară” a Consiliului 

Județean Alba din data de 11 decembrie 2018 

Redactat: Vasile Bumbu, Secretarul Județului Alba 

21. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului 

Județean Alba din data de 13 decembrie 2018 

Redactat: Vasile Bumbu, Secretarul Județului Alba 
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22. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară” a Consiliului 

Județean Alba din data de 7 ianuarie 2019 

Redactat: Vasile Bumbu, Secretarul Județului Alba  

 

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 și Direcţiei 

juridică și relații publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 4 

Alba Iulia, 31 ianuarie 2019 

 
Prezenta hotărâre a fost aprobată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 1 din  Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 28 

voturi „pentru”. 

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 28  

Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot:  0 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului -  monument istoric, 

situat administrativ în municipiul Sebeş, b-dul Lucian Blaga, nr. 24, ap. 4, judeţul Alba,  

înscris în CF nr.  71495-C1-U10 Sebeş cu nr. top. 1645/IV 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 31 ianuarie  

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului -  

monument istoric, situat administrativ în municipiul Sebeş, b-dul Lucian Blaga, nr. 24, ap. 4, 

judeţul Alba, înscris în CF nr. 71495-C1-U10 Sebeş cu nr. top. 1645/IV; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de 

preemţiune asupra imobilului -  monument istoric, situat administrativ în municipiul Sebeş, b-dul 

Lucian Blaga, nr. 24, ap. 4, judeţul Alba, înscris în CF nr. 71495-C1-U10 Sebeş cu nr. top. 

1645/IV;  

- raportul de specialitate nr. 753/14 ianuarie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 18/10 ianuarie 2019 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 594/10 ianuarie 2019; 

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  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 1730 şi urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului nr. 2314/2004 al ministrului culturii şi cultelor privind aprobarea Listei 

monumentelor istorice şi Listei monumentelor istorice dispărute, 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 neexercitarea dreptului de preemţiune de către UAT - Judeţul Alba 

asupra imobilului situat administrativ în municipiul Sebeş, b-dul Lucian Blaga, nr. 24, ap. 4, 

judeţul Alba, proprietar Stupariu Iustin căsătorit cu Stupariu Mădălina Ioana, în cotă de 1/1 părţi, 

înscris în CF nr. 71495-C1-U10 Sebeş cu nr. top. 1645/IV, în suprafaţă utilă de 29 mp., înscris în 

Lista Monumentelor Istorice 2015, nr. crt. 555, cod AB-II-m-B-00344 (Casă), conform 

documentaţiei transmise de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba, care constituie anexă 

la prezenta hotărâre. 

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

patrimoniului 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 și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

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

Judeţene pentru Cultură 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              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 5 

Alba Iulia, 31 ianuarie 2019 
Prezenta hotărâre a fost aprobată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 din  Legea nr. 215/2001 

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 22 voturi 

„pentru”.  

A fost avută în vedere motivarea deciziei pronunţată de Curtea de Apel Alba Iulia în dosarul nr. 6159/107/2017 

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni  prezenţi: 29  

Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 7  
 

NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 5/31 ianuarie 2019 este publicată și poate 

fi consultată pe pagina de internet www.cjalba.ro   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului -  monument istoric, 

situat în municipiul Sebeş, str. 9 Mai, nr. 6, judeţul Alba, 

înscris în CF nr. 83030 Sebeş cu nr. top. 1555 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 31 ianuarie  

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului -  

monument istoric, situat în municipiul Sebeş, str. 9 Mai, nr. 6, judeţul Alba, înscris în CF nr. 

83030 Sebeş cu nr. top. 1555; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de 

preemţiune asupra imobilului -  monument istoric, situat în municipiul Sebeş, str. 9 Mai, nr. 6, 

judeţul Alba, înscris în CF nr. 83030 Sebeş cu nr. top. 1555;  

- raportul de specialitate nr. 756/14 ianuarie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 15/10 ianuarie 2019, a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, înregistrată la 

registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 592/10 ianuarie 2019; 

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  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 1730 şi urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului nr. 2314/2004 al ministrului culturii şi cultelor privind aprobarea Listei 

monumentelor istorice şi Listei monumentelor istorice dispărute, 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 neexercitarea dreptului de preemţiune de către UAT - Judeţul Alba 

asupra imobilului situat administrativ în municipiul Sebeş, str. 9 Mai, nr. 6, judeţul Alba, înscris 

în CF nr. 83030 Sebeş cu nr. top. 1555, casă, proprietar Porumb Marinela şi Porumb Teodor în 

cotă de 1/1 părţi, monument istoric înscris în Lista Monumentelor Istorice 2015, nr. crt. 542, cod 

AB-II-m-B-00330, conform documentaţiei transmise de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură 

Alba, care constituie anexă la prezenta hotărâre. 

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

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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, Direcţiei 



 

18 

Judeţene pentru Cultură 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              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 6 

Alba Iulia, 31 ianuarie 2019 
Prezenta hotărâre a fost aprobată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 din  Legea nr. 215/2001 

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 22 voturi 

„pentru”.  

A fost avută în vedere motivarea deciziei pronunţată de Curtea de Apel Alba Iulia în dosarul nr. 6159/107/2017 

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni  prezenţi: 29  

Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 7 

 
NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 6/31 ianuarie 2019 este publicată și poate 

fi consultată pe pagina de internet www.cjalba.ro   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcţii  

ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 31 ianuarie  

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de 

funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 

Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

- raportul de specialitate nr. 706 din 11 ianuarie 2019 al Biroului resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea nr. 394 din 9 ianuarie 2019 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 575 din 10 ianuarie 2019; 

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 şi protecţie socială; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. a şi 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

-  Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 

exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- art. 15 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul 

ansamblului de atribuţii şi competente exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile 

administraţiei publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 6 din Ordinul ministrului sănătății nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor 

de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1778/2006 privind aprobarea 

normativelor de personal. 

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia, conform anexei nr. 1- parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 296 din 27 noiembrie 2018 îşi 

încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 
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Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Biroului resurse umane 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi al Managerului Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

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

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcţiei juridică şi relaţii publice şi Biroului resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 7 

Alba Iulia, 31 ianuarie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată  în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 1 din  Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 28 

voturi „pentru”. 

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 28  

Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot:  0 

 
NOTA: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 7/31 ianuarie 2019 sunt publicate și pot 

fi consultate pe pagina de internet www.cjalba.ro   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul  

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII 

cap. II lit. A pct. IV din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 31 ianuarie  

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru  personalul contractual 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. 

VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru  

personalul contractual din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, care ocupă funcţii 

prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- raportul de specialitate nr. 1226 din 18 ianuarie 2019 comun, al Direcției dezvoltare și 

bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba; 

- adresa nr. 976 din 15 ianuarie 2019 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 

înregistrată cu nr. 894 din 15 ianuarie 2019 la registratura Consiliului Judeţean Alba. 

            Luând în considerare minuta nr. 1221 din 18 ianuarie 2019 privind consultarea 

organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților 

salariaților, organizată pentru stabilirea salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II 

lit. A pct. IV din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările şi 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. 6 Sănătate şi protecţie 

socială; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. lit. a și art. 91 alin.1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației 

publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- art. 11 alin. 1 şi art. 11 alin. 2 din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

           Art. 1. Se stabilesc, începând cu luna ianuarie 2019, salariile de bază pentru personalul 

contractual din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, care ocupă funcții prevăzute în 

„Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor publice din administrația locală” din anexa nr. VIII cap. II 

lit. A pct. IV, ale Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 
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Art. 2. (1) În salariile de bază prevăzute în anexă pentru funcţiile de conducere este 

inclusă gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă, la nivel maxim. 

 (2) Salariile de bază prevăzute în anexă pentru funcțiile de execuție sunt la 

gradaţia 0. Salariile de bază pentru funcțiile de execuție la gradaţiile 1-5 se determină prin 

majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0, potrivit prevederilor art. 10 din Legea – cadru nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Art. 3. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 164 din 28 iunie 2018 îşi încetează 

aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

 Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi managerul Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

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

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcției juridică și relații publice, Direcției dezvoltare și bugete 

și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 8 

Alba Iulia, 31 ianuarie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată  în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 1 din  Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 27 

voturi „pentru”. 

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni  prezenţi: 28  

Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 1 
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Anexa  la Hotărârea  

Consiliului  Județean Alba nr. 8/31 ianuarie 2019 

 

 

 

 

SALARIZAREA 

        personalului contractual din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, care 

ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea – cadru nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 

 

 

1.) Funcții de conducere 

Nr. 

crt. 
Funcţia  

Nivelul 

studiilor 

Salariul de 

bază 

1 Şef serviciu S 8500 

 

NOTĂ: Salariile de bază prevăzute pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de 

vechime în muncă la nivel maxim 

 

2.) Funcţii de execuţie pe grade și trepte profesionale 

 

Nr. 

crt. 
Funcţia  

Nivelul 

studiilor 

Salariile de 

bază 

Gradația 0 

1 Auditor 

gradul I A S 5513 

gradul I S 4965 

gradul II S 4416 

2 
Expert, inspector de 

specialitate 

gradul I A S 5013 

gradul I S 4514 

gradul II S 4014 

debutant S 3494 

3 Consilier juridic 

gradul I A S 5013 

gradul I S 4514 

gradul II S 4014 

debutant S 3494 

4 

Tehnician-economist, 

inspector, referent, 

subinginer, arhivist                                           

gradul I A SSD 4285 

gradul I SSD 3890 

gradul II SSD 3474 

debutant SSD 3058 

5 
Referent, arhivar, referent 

casier 

IA M 3120 

I M 2954 

II M 2808 

debutant M 2621 

6 

Stenodactilograf, 

secretar-dactilograf, 

dactilograf 

IA M 3037 

I M;G 2850 

debutant M;G 2662 

7 Secretar  M;G 2850 
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debutant M;G 2662 

8 Şef depozit 
I M 3328 

II M 3037 

9 Casier, magaziner 
 M;G 3037 

debutant M;G 2850 

10 
Portar, paznic, 

manipulant bunuri 
 M;G 2662 

11 Muncitor calificat 

I M;G 3037 

II M;G 2850 

III M;G 2662 

IV M;G 2496 

12 Muncitor necalificat 

I M;G 2350 

II - fără 

sporuri 
M;G 2080 

 

NOTĂ: Salariile de bază prevăzute la pct. 2.) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază 

pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit 

prevederilor art. 10 din Legea nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare. 

                    

CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special  

şi special integrat de nivel preşcolar, primar, gimnazial, profesional, 

 liceal şi postliceal, pentru anul şcolar 2019 – 2020 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 31 ianuarie  

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 

special şi special integrat de nivel preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal şi postliceal, 

pentru anul şcolar 2019– 2020; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a 

unităţilor de învăţământ special şi special integrat de nivel preşcolar, primar, gimnazial, 

profesional, liceal şi postliceal, pentru anul şcolar 2019– 2020; 

  - raportul de specialitate nr. 1047 din 17 ianuarie 2019, al Compartimentului unităţi de 

asistenţă medicală, socială şi învăţământ special din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

  - adresa nr. 25913 din 20 decembrie 2018, a Compartimentului unităţi de asistenţă 

medicală, socială şi învăţământ special din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba, către Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba; 

  - avizul conform nr. 85/69/10 ianuarie 2019, al Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba, 

înregistrat la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 778 din 14 ianuarie 2019; 

Ținând cont de: 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 şi 

protecţie socială; 

Având în vedere prevederile : 

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

administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 61 alin. 2  din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului educaţiei, cercetării tineretului şi sportului nr. 5573 din 7 

octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

învăţământului special şi special integrat; 

- Ordinului ministrului educaţiei, cercetării tineretului şi sportului nr. 5555 din 7 

octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor 

judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională; 

- Ordinului ministrului educației naționale nr. 5235 din 26 octombrie 2018 pentru 

aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul 

preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de 

învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei 

unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2019-2020; 

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 Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ special şi special integrat de 

nivel preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal şi postliceal, pentru anul şcolar 2019- 

2020, conform anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

bugete şi a Compartimentului unităţi de asistenţă medicală, socială şi învăţământ special din 
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cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la îndeplinire prezenta 

hotărâre. 

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

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

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

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba, 

Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, Centrului Şcolar de Educaţie 

Incluzivă Alba, unităţilor de învăţământ menţionate în anexa hotărârii, Direcției juridică și relații 

publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Compartimentului unităţi de asistenţă medicală, socială, 

învăţământ special și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 9 

Alba Iulia, 31 ianuarie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată  în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 1 din  Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 26 

voturi „pentru”. 

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni  prezenţi: 26  

Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
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Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 9/31 ianuarie 2018 

 

 

 

 

Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ special şi special integrat  

de nivel preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal şi postliceal,  

pentru anul şcolar 2019 – 2020 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Unitatea de învăţământ 

Învăţământ special, 

Clase integrate de învăţământ 

special  

 

1. 

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă, 

Alba Iulia 

 

X 

 

2. 

Liceul cu Program Sportiv 

„Florin Fleşeriu” - Sebeş 

 

X 

 

3. 

Şcoala Gimnazială  

„Axente Sever” Aiud 

 

X 

 

4. 

Liceul Tehnologic  

„Timotei Cipariu” Blaj 

 

X 

 

5. 

Liceul  

„Horea, Cloşca şi Crişan” Abrud 

 

X 

 

6. 

Şcoala Gimnazială  

„Singidava” Cugir 

 

X 

 

7. 

Liceul Tehnologic Agricol  

„Alexandru Borza” Ciumbrud 

 

X 

 

8. 

Liceul Tehnologic  

„Dorin Pavel” Alba Iulia 

 

X 

 

 

 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                      Vasile BUMBU              
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în  

Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba,  

asupra drumului judeţean DJ 750G: DN 75 - Ocoliş 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 31 ianuarie  

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 

înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba, 

asupra drumului judeţean DJ 750G: DN 75 - Ocoliş; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice 

cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea 

UAT - Judeţul Alba, asupra drumului judeţean DJ 750G: DN 75 - Ocoliş; 

- raportul de specialitate nr. 1264/18 ianuarie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al 

Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 750G: DN 75 - Ocoliş, 

respectiv Cad. 1; Cad. 1.1, Cad. 2, Cad. 2.1, Cad. 3, documentaţii realizate de S.C. Topogecad 

S.R.L. Beiuş, înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 25062/11 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 şi art. 119 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), 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, Anexa nr. 2 la acest act 

normativ stabilind reţeaua de drumuri din judeţul Alba, încadrate în categoria funcţională de 

drum judeţean, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba – Anexa nr. 1, modificat şi completat prin 

H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1, poziţia cu nr. 84; 

- Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 

funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se însuşesc Documentaţiile tehnice cadastrale realizate de S.C. Topogecad 

S.R.L. Beiuş pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba 

ca primă înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 750G: DN 75 - Ocoliş, având suprafaţa totală 
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identificată de 46755 mp, din care 34493 mp. intravilan, după cum urmează: 

 Cad. 1 - Tronson DJ 750G, km 0+011(0+000)=> km 1+658, în suprafaţă totală de 

17809 mp, intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 750G: DN 75 - Ocoliş, situat pe 

teritoriul administrativ al comunei Ocoliş, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 84 în 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 

974/2002 - anexa nr. 1 modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1; 

 Cad. 1.1 - Tronson DJ 750G, km 1+658=> km 1+668, în suprafaţă totală de 140 mp, 

intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 750G: DN 75 - Ocoliş, situat pe teritoriul 

administrativ al comunei Ocoliş, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 84  în Inventarul 

bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - 

anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1; 

 Cad. 2 - Tronson DJ 750G, km 1+668=> km 1+797, în suprafaţă totală de 1119 mp., 

intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 750G: DN 75 - Ocoliş, situat pe teritoriul 

administrativ al comunei Ocoliş, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 84  în Inventarul 

bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - 

anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1; 

 Cad. 2.1 - Tronson DJ 750G, km 1+797=> km 1+806, în suprafaţă totală de 114 mp., 

intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 750G: DN 75 - Ocoliş, situat pe teritoriul 

administrativ al comunei Ocoliş, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 84  în Inventarul 

bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - 

anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1; 

 Cad. 3 - Tronson DJ 750G, km 1+806=> km 5+029, în suprafaţă totală de 27573 mp., 

din care 25356 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 750G: DN 75 - Ocoliş, 

situat pe teritoriul administrativ al comunei Ocoliş, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu 

nr. 84  în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin 

H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1; 

potrivit anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cîmpeni, înscrierea în 

Cartea Funciară a dreptului de proprietate în favoarea UAT - Judeţul Alba ca bun aparţinând 

domeniului public al Judeţului Alba, asupra imobilelor identificate la art. 1 din prezenta 

hotărâre. 

Art. 3. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cîmpeni, înscrierea în 

Cartea Funciară a categoriei de folosinţă de „drum judeţean”, asupra imobilelor identificate la 

art. 1 din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei juridică 

şi relaţii publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU    

 

         

Nr. 10 

Alba Iulia, 31 ianuarie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată  în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 3 din  Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 29 

voturi „pentru”. 

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni  prezenţi: 29  

Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0  

 

NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 10/31 ianuarie 2019 este publicată și 

poate fi consultată pe pagina de internet www.cjalba.ro   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în  

Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba,  

asupra unor tronsoane din drumul judeţean DJ 107C: DJ 107C (Teleac) - Drâmbar - Şeuşa 

- Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vinţu de Jos - DN 7 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 31 ianuarie  2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 

înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba, 

asupra unor tronsoane din drumul judeţean DJ 107C: DJ 107C (Teleac) - Drâmbar - Şeuşa - 

Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vinţu de Jos - DN 7; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice 

cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea 

UAT - Judeţul Alba, asupra unor tronsoane din drumul judeţean DJ 107C: DJ 107C (Teleac) - 

Drâmbar - Şeuşa - Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vinţu de Jos - DN 7; 

- raportul de specialitate nr. 1266/18 ianuarie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al 

Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra unor tronsoane din drumul judeţean DJ 107C: DJ 

107C (Teleac) - Drâmbar - Şeuşa - Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vinţu de Jos - DN 7, respectiv 

Cad. 1; Cad. 2; Cad. 3; Cad. 3.1; Cad. 4, documentaţii realizate de S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş 

şi înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 25057/11 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 şi art. 119 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), 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, Anexa nr. 2 la acest act 

normativ stabilind reţeaua de drumuri din judeţul Alba, încadrate în categoria funcţională de 

drum judeţean, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba – Anexa nr. 1, modificat şi completat prin 

H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1, poziţia cu nr. 84; 

- Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 

funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se însuşesc Documentaţiile tehnice cadastrale realizate de S.C. Topogecad 

S.R.L. Beiuş pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba 

ca primă înregistrare, asupra unor tronsoane aferente drumului judeţean DJ 107C: DJ 107C 

(Teleac) - Drâmbar - Şeuşa - Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vinţu de Jos - DN 7, având suprafaţa 

totală identificată de 135776 mp, din care 71528 mp., intravilan, după cum urmează: 

 Cad. 1 - Tronson DJ 107C, km 0+012=> km 6+631, în suprafaţă totală de 88976 mp, 

din care 39641 mp, intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107C: DJ 107C 
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(Teleac) - Drâmbar - Şeuşa - Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vinţu de Jos - DN 7, situat pe 

teritoriul administrativ al comunei Ciugud, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 48 în 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 

974/2002 - anexa nr. 1 modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1; 

 Cad. 2 - Tronson DJ 107C, km 6+643=> km 6+897, în suprafaţă totală de 3311 mp, 

extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107C: DJ 107C (Teleac) - Drâmbar - Şeuşa 

- Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vinţu de Jos - DN 7, situat pe teritoriul administrativ al 

municipiului Alba Iulia, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 48 în Inventarul 

bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - 

anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1; 

 Cad. 3 - Tronson DJ 107C, km 6+897=> km 9+107, în suprafaţă totală de 35523 mp. 

din care 24617 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107C: DJ 107C 

(Teleac) - Drâmbar - Şeuşa - Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vinţu de Jos - DN 7, situat pe 

teritoriul administrativ al municipiului Alba Iulia, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 

48 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 

974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1; 

 Cad. 3.1 - Tronson DJ 107C, km 9+107=> km 9+157, în suprafaţă totală de 696 mp. 

extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107C: DJ 107C (Teleac) - Drâmbar - Şeuşa 

- Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vinţu de Jos - DN 7, situat pe teritoriul administrativ al 

municipiului Alba Iulia, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 48 în Inventarul 

bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - 

anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1; 

 Cad. 4. - Tronson DJ 107C, km 6+897=> km 9+107, în suprafaţă totală de 7270 mp., 

intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107C: DJ 107C (Teleac) - Drâmbar - Şeuşa 

- Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vinţu de Jos - DN 7, situat pe teritoriul administrativ al 

municipiului Alba Iulia, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 48 în Inventarul 

bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - 

anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1; 

potrivit anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba Iulia, înscrierea în 

Cartea Funciară a dreptului de proprietate în favoarea Judeţului Alba ca bun aparţinând 

domeniului public al Judeţului Alba, asupra imobilelor identificate la art. 1 din prezenta 

hotărâre. 

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

Cartea Funciară a categoriei de folosinţă de „drum judeţean”, asupra imobilelor identificate la 

art. 1 din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei juridică 

şi relaţii publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

Nr. 11 

Alba Iulia, 31 ianuarie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată  în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 3 din  Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 29 

voturi „pentru”. 

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni  prezenţi: 29  

Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0   

NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 11/31 ianuarie 2019 este publicată și 

poate fi consultată pe pagina de internet www.cjalba.ro   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în  

Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba,  

asupra unor tronsoane din drumul judeţean DJ 107E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău - 

Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107 D) 

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 31 ianuarie  

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 

înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba, 

asupra unor tronsoane din drumul judeţean DJ 107E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău - Lopadea 

Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107 D); 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice 

cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea 

UAT - Judeţul Alba, asupra unor tronsoane din drumul judeţean DJ 107E: Aiud (DN1) - 

Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107 D); 

- raportul de specialitate nr. 1412/21 ianuarie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al 

Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 107E: Aiud (DN1) - Ciumbrud 

- Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107D), respectiv Cad. 1; Cad. 2, Cad. 2.1; 

Cad. 3; Cad. 4; Cad. 5; Cad 5.1; Cad. 6, documentaţii realizate de S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş 

şi înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 25059/11 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 şi art. 119 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), 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, Anexa nr. 2 la acest act 

normativ stabilind reţeaua de drumuri din judeţul Alba, încadrate în categoria funcţională de 

drum judeţean, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba – Anexa nr. 1, modificat şi completat prin 

H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1, poziţia cu nr. 84; 

- Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte 

funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se însuşesc Documentaţiile tehnice cadastrale realizate de S.C. Topogecad 

S.R.L. Beiuş pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba 



 

33 

ca primă înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 107E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău - 

Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107D), având suprafaţa totală identificată de 280040 

mp, din care 95423 mp. intravilan, după cum urmează: 

 Cad. 1 - Tronson DJ 107E, km 2+967(0+000)=> km 3+504, în suprafaţă totală de 8137 

mp, intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău 

- Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107D), situat pe teritoriul administrativ al 

municipiului Aiud, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 50 în Inventarul bunurilor 

care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 

modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1; 

 Cad. 2 - Tronson DJ 107E, km 3+670(3+504)=> km 4+344, în suprafaţă totală de 9953 

mp, intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău 

- Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107D), situat pe teritoriul administrativ al 

municipiului Aiud, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 50 în Inventarul bunurilor 

care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, 

modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1; 

 Cad. 2.1 - Tronson DJ 107E, km 4+344=> km 4+448, în suprafaţă totală de 1457 mp., 

extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău - 

Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107D), situat pe teritoriul administrativ al 

municipiului Aiud, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 50 în Inventarul bunurilor 

care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, 

modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1; 

 Cad. 3 - Tronson DJ 107E, km 4+448=> km 6+460, în suprafaţă totală de 27554 mp., 

din care 19367 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107E: Aiud (DN1) - 

Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107D), situat pe teritoriul 

administrativ al municipiului Aiud, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 50 în 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 

974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1; 

 Cad. 4 - Tronson DJ 107E, km 6+460=> km 13+426, în suprafaţă totală de 102779 

mp., din care 33115 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107E: Aiud 

(DN1) - Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107D), situat pe 

teritoriul administrativ al comunei Lopadea Nouă, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 

50 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 

974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1; 

 Cad. 5 - Tronson DJ 107E, km 13+426=> km 22+547, în suprafaţă totală de 126600 

mp., din care 22531 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107E: Aiud 

(DN1) - Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107D), situat pe 

teritoriul administrativ al comunei Hopârta, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 50 în 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 

974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1; 

 Cad. 5.1 - Tronson DJ 107E, km 22+547=> km 22+559, în suprafaţă totală de 168 

mp., extravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - 

Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107D), situat pe teritoriul administrativ al 

comunei Hopârta, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 50 în Inventarul bunurilor care 

aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, 

modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1; 

 Cad. 6 - Tronson DJ 107E, km 22+559=> km 22+791, în suprafaţă totală de 3392 mp., 

din care 2320 mp., intravilan, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 107E: Aiud (DN1) - 

Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107D), situat pe teritoriul 

administrativ al comunei Hopârta, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 50 în 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 

974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1; 

potrivit anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Aiud, înscrierea în Cartea 

Funciară a dreptului de proprietate în favoarea UAT - Județul Alba ca bun aparţinând domeniului 

public al Judeţului Alba, asupra imobilelor identificate la art. 1 din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Aiud, înscrierea în Cartea 



 

34 

Funciară a categoriei de folosinţă de „drum judeţean”, asupra imobilelor identificate la art. 1 din 

prezenta hotărâre. 

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei juridice 

şi relaţii 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. 12 

Alba Iulia, 31 ianuarie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată  în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 3 din  Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 29 

voturi „pentru”. 

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 29  

Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot:  0 

 

NOTA: Anexa HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 12/31 ianuarie 2019 este publicată și 

poate fi consultată pe pagina de internet www.cjalba.ro   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Stării de viabilitate a drumurilor judeţene, 

administrate de Consiliul Judeţean Alba la data de 31 decembrie 2018 

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 31 ianuarie  

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea Stării de viabilitate a drumurilor judeţene, 

administrate de Consiliul Judeţean Alba la data de 31 decembrie 2018; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Stării de viabilitate a 

drumurilor judeţene, administrate de Consiliul Judeţean Alba la data de 31 decembrie 2018; 

 - raportul de specialitate nr. 758 din 14 ianuarie 2019 al Direcției gestionarea 

patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

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. 5 lit. a pnct. 12 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - art. 7, art. 22, art. 24 și art. 59 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - anexa nr. 2 Rețeaua de drumuri județene din 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; 

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 „Starea de viabilitate a drumurilor judeţene, administrate de Consiliul 

Judeţean Alba la data de 31 decembrie 2018” conform anexei - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

Art. 2. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 

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

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

și relații publice, Direcției dezvoltare și bugete, Direcției amenajarea teritoriului și urbanism și 

Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului 

Județean Alba. 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

Nr. 13 

Alba Iulia, 31 ianuarie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată  în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 1 din  Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 29 

voturi „pentru”. 

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni  prezenţi: 29  

Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
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Anexa  la Hotărârea  

 Consiliului Judeţean Alba nr. 13/31 ianuarie 2019 

 

 

 

STAREA DE VIABILITATE 

a drumurilor județene administrate de Consiliul Județean Alba la data de 31 decembrie 2018 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea și traseul drumului 

Lungimea 

drumului 

km. 

Sectorul 

de drum 

km.- km. 

Drum 

asfaltat 

Drum 

pietruit 

Drum 

pămănt 

Lățimea 

drumului 

ml. 

Noduri și 

variante 

Categori

a 

Stare 

tehnică 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
DJ 103 E: DN 1 - Gârbova de Jos - Gârbovița - 

Gârbova de Sus 
9,390 

0+000 
  7,540   6,00 

DN1 

K B 
7+540 

7+540 
    1,850 5,00 E R 

9+390 

2 
DJ 103 G: Inoc (DN 1) - Ciugudu de Jos - 

Ciugudu de Sus - limita Județul Cluj 
13,200 

0+000 
9,200     6,00 

DN1 

M B 
9+200 

9+200 
  4,000   6,00 H M 

13+200 

3 DJ 106 E: limita Județul Sibiu - Dobra - Șugag  4,300 
47+865 

4,300     6,00 
DN 1; DN 

67 C 
M FB 

52+165 

4 
DJ 106 F: DN 1 (Camping Cut) - Câlnic - Reciu 

- Gârbova - limita Județul Sibiu 
16,675 

0+000 
16,675     6,00 DN1 M B 

16+675 

5 
DJ 106 I: DN 1 - Cunța - Drașov - Șpring - 

Vingard - Ghirbom - DJ 107 (Berghin) 
21,526 

0+000 
21,526     6,00 

DN 1; DJ 

107 
M B 

21+526 

6 
DJ 106 K: Sebeș (DN 1) - Daia Română - 

Ohaba - Secășel - DJ 107 
26,219 

1+210 
7,490     6,00 

DN 1; DJ 

107 

M B 
8+700 

11+200 
1,550     6,00 M B 

12+750 

12+750 
4,279     6,00 T M 

17+029 

17+029 1,000     6,00 T M 



 

37 

Nr. 

crt. 
Denumirea și traseul drumului 

Lungimea 

drumului 

km. 

Sectorul 

de drum 

km.- km. 

Drum 

asfaltat 

Drum 

pietruit 

Drum 

pămănt 

Lățimea 

drumului 

ml. 

Noduri și 

variante 

Categori

a 

Stare 

tehnică 

18+029 

18+029 
  6,671   6,00 L M 

24+700 

24+700 
1,229     6,00 M B 

25+929 

25+929 
4,000     6,00 M B 

29+929 

7 DJ 106 L: Șpring - Ungurei - Roșia de Secaș 16,300 
0+000 

16,300     6,00 
DJ 107; DJ 

106 I 
M FB 

16+300 

8 DJ 106 M: Cut (DN 1) – Câlnic 3,300 
0+000 

3,300     6,00 DN 1  M B 
3+300 

9 

DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - 

Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău 

Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - 

Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - 

limita Județul Mureș 

72,745 

2+112 
17,488     6,00 

DN 1; DN 

14 B 

M B 
19+600 

19+600 
7,000     6,00 M B 

26+600 

26+600 
3,435     6,00 M FB 

30+035 

30+035 
17,725     6,00 M B 

47+760 

50+760 
25,304     6,00 M B 

76+064 

76+207 
1,793     6,00 M B 

78+000 

10 

DJ 107 A: Alba Iulia - Părău lui Mihai - Vurpăr 

- Câmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - 

Blandiana - Sărăcseu - limita Județul Hunedoara 

25,907 

4+018 
4,027     6,00 

DN 7 

T B 
8+045 

8+045 
14,405     6,00 M B 

22+450 

22+450 
3,675     6,00 M B 

26+125 

26+125 
3,800     6,00 M B 

29+925 

11 
DJ 107 B: DN 1 - Sântimbru - Galtiu - Coșlariu 

- Mihalț - Colibi - Roșia de Secaș  
17,810 

0+000 
0,088     6,00 

DN 1, DN 

14 B 
M B 

0+088 
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Nr. 

crt. 
Denumirea și traseul drumului 

Lungimea 

drumului 

km. 

Sectorul 

de drum 

km.- km. 

Drum 

asfaltat 

Drum 

pietruit 

Drum 

pămănt 

Lățimea 

drumului 

ml. 

Noduri și 

variante 

Categori

a 

Stare 

tehnică 

2+460 
0,120     6,00 M B 

2+580 

3+105 
1,896     6,00 M B 

5+001 

6+294 
5,256     6,00 M B 

11+550 

11+550 
  6,556   6,00 E M 

18+106 

18+106 
2,535     6,00 M FB 

20+641 

20+641 
1,359     6,00 M B 

22+000 

12 

DJ 107 C: DJ 107 (Teleac) - Drâmbar - Șeușa - 

Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vințu de Jos - DN 

7 

20,893 

0+000 
10,253     6,00 

DN 1; DJ 

107; DN 7 

M FB 
10+253 

12+953 
10,640     6,00 M B 

23+593 

13 

DJ 107 D: Unirea II (DN 1) - Ocna Mureș - 

Vama Seacă - Fărău - Șilea - limita Județul 

Mureș 

26,210 

0+000 
3,340     6,00 

DN 1; DJ 

107 E 

M B 
3+340 

8+450 
21,650     6,00 M B 

30+100 

30+100 
  1,220   6,00 K B 

31+320 

14 

DJ 107 E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău - 

Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107 

D) 

19,825 
2+550 

19,825     6,00 
DN 1; DJ 

107 D 
M B 

22+375 

15 
DJ 107 F: Unirea (DJ 107 D) - Războieni Cetate 

- Lunca Mureșului - limita Județul Cluj 
9,860 

0+000 
9,860     6,00 

DJ 107 D; 

DN 15 
M B 

9+860 

16 

DJ 107 G: DJ 107 D (Ocna Mureș) - Noșlac - 

Căptălan - Copand - Stâna de Mureș - Găbud - 

limita Județul Mureș 

19,437 

0+000 
  3,909   6,00 

DJ 107 D 

E M 
3+909 

3+909 
10,628     6,00 T M 

14+537 

14+537 4,900     6,00 M B 
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Nr. 

crt. 
Denumirea și traseul drumului 

Lungimea 

drumului 

km. 

Sectorul 

de drum 

km.- km. 

Drum 

asfaltat 

Drum 

pietruit 

Drum 

pămănt 

Lățimea 

drumului 

ml. 

Noduri și 

variante 

Categori

a 

Stare 

tehnică 

19+437 

17 
DJ 107 H: Coșlariu Nou - Galda de Jos - Cricău 

- Ighiu - Șard - Gara Șard Ighiu (DN 74) 
18,210 

0+000 
  2,374   6,00 DN 1; DJ 

107 K; DN 

74 

L M 
2+374 

2+374 
15,836     6,00 M B 

18+210 

18 

DJ 107 I: Aiud (DN 1) - Aiudul de Sus - Râmeţ 

- Brădeşti - Geogel - Măcăreşti - Bârleşti Cătun 

- Cojocani - Valea Barnii - Bârleşti - Mogoş - 

Valea Albă - Ciuciuleşti - Bucium - Izbita - 

Coleeşeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu) 

75,420 

3+000 
8,440     6,00 

DN 1; DN 

74 

M B 
11+440 

11+440 
  28,560   6,00 L B 

40+000 

40+000 
  16,310   6,00 H R 

56+310 

56+310 
22,110     6,00 M B 

78+420 

19 

DJ 107 K: Galda de Jos ( DJ 107 H) - Mesentea 

- Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - 

Modoleşti - Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 

107 I (Bârleşti) 

37,500 

0+000 
11,500     6,00 

DJ 107 H; 

DJ 107 I  

M B 
11+500 

11+500 
6,200     6,00 M FB 

17+700 

17+700 
  19,800   6,00 H M 

37+500 

20 
DJ 107 L: Sântimbru (DJ 107 B) - Totoi - 

Teleac (DJ 107) 
5,150 

0+000 
5,150     6,00 

DJ 107 B; 

DJ 107 
M B 

5+150 

21 

DJ 107 M: limită Județul Cluj - Rimetea - 

Colţeşti - Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul 

de Sus (DJ 107 I) 

25,000 

42+000 

25,000     6,00 
DN 75; DJ 

107 I 
M B 

67+000 

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

2,600     6,00 DN 1 M B 
2+600 

23 
DJ 107 P: Hopârta (DJ 107 E) - Turdaș - Vama 

Seacă (DJ 107 D) 
9,840 

0+000 
1,150     5,50 DJ 107 E; M B 

1+150 

1+150 
    3,190 5,50 

DJ 107 E; 

DJ 107D 
H R 

4+340 

4+340 
5,500     5,50 DJ 107 D M B 

9+840 

24 DJ 107 R: Stremț (DJ 750 C) - Cetea - Benic 7,500 0+000     4,000 4,00 DJ 750 C E I 
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Nr. 

crt. 
Denumirea și traseul drumului 

Lungimea 

drumului 

km. 

Sectorul 

de drum 

km.- km. 

Drum 

asfaltat 

Drum 

pietruit 

Drum 

pămănt 

Lățimea 

drumului 

ml. 

Noduri și 

variante 

Categori

a 

Stare 

tehnică 

(DJ 107 K) 4+000 

4+000 
3,500     5,50 DJ 107 K T M 

7+500 

25 

DJ 107 U: DJ 107 A - Băcăinţi - Ceru Băcăinţi - 

Dumbrăviţa - Cucuta - Bolovăneşti - Valea 

Mare - Bulbuc (DC 60) 

7,000 
0+000 

7,000     6,00 DJ 107 A M B 
7+014 

26 DJ 107 V: DJ 107 - Alecuş - DJ 107 D 15,000 

0+000 
3,150     6,00 

DJ 107; DJ 

107 D 

T M 
3+150 

3+150 
  11,850   6,00 K B 

15+000 

27 
DJ 107 Z: Ciumbrud (DJ 107 E) - Păgida - 

Gâmbaș - Aiud (DN 1) 
8,500 

0+000 
0,650     6,00 

DJ 107 E, 

DN 1 

M B 
0+650 

0+650 
  4,300   6,00 E M 

4+950 

4+950 
3,550     6,00 M B 

8+500 

28 
DJ 141 C: DN 14 B (Lunca) - Cenade - Capu 

Dealului - limită Județul Sibiu 
13,000 

0+000 
8,000     6,00 

DN 14 B 

M B 
8+000 

8+000 
  5,000   6,00 H M 

13+000 

29 
DJ 141 D: DJ 106 I (Drașov) - Boz - Doştat - 

limită Județul Sibiu 
10,650 

0+000 
8,545     6,00 

DJ 106 I 

M B 
8+545 

10+295 
2,105     6,00 M M 

12+400 

30 
DJ 141 E: Cenade (DJ 141 C) – limită Județul 

Sibiu (Broșteni) 
6,070 

0+000 
1,200     6,00 

DJ 141 C 

M B 
1+200 

1+200 
    4,870 6,00 E I 

6+070 

31 
DJ 142 B: limită Județul Sibiu - Cetatea de 

Baltă 
3,350 

11+612 
3,350     6,00 DJ 107 T M 

14+962 

32 

DJ 142 K: Cetatea de Baltă (DJ 142B) - 

Tătârlaua - Crăciunelu de Sus - Făget - Tăuni - 

Valea Lungă (DN 14 B) 

30,283 

0+000 
0,072     6,00 DJ 107; DN 

14 B 

M B 
0+072 

0+539 6,461     6,00 M B 
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Nr. 

crt. 
Denumirea și traseul drumului 

Lungimea 

drumului 

km. 

Sectorul 

de drum 

km.- km. 

Drum 

asfaltat 

Drum 

pietruit 

Drum 

pămănt 

Lățimea 

drumului 

ml. 

Noduri și 

variante 

Categori

a 

Stare 

tehnică 

7+000 

7+000 
  13,450   6,00 L M 

20+450 

20+450 
10,300     6,00 M B 

30+750 

33 
DJ 142 M: DJ 107 (Halta Bălcaciu) - Bălcaciu - 

Valea Lungă (DJ 142 K) 
12,200 

0+000 
6,700     6,00 

DJ 107 

M B 
6+700 

6+700 
    5,500 6,00 E I 

12+200 

34 
DJ 142 N: DJ 107- Căpâlna de Jos - Sânmiclăuș 

- (DJ 107 V) 
5,150 

0+000 
2,000     6,00 

DJ 107 

M B 
2+000 

2+000 
    2,650 6,00 E R 

4+650 

4+650 
0,500     6,00 M B 

5+150 

35 

DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai - 

Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - 

Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14 B) 

21,350 

0+000 
15,100     6,00 

DJ 107 E; 

DN 14 B 

M B 
15+100 

15+100 
  6,250   6,00 E M 

21+350 

36 
DJ 142 P: Craciunelu de Jos (DN 14 B) - 

Bucerdea Grânoasă 
3,800 

0+000 
3,300     6,00 

DN14B 

M B 
3+300 

3+300 
  0,500   6,00 K B 

3+800 

37 
DJ 670 C: Săsciori (DN 67 C) - Dumbrava – 

Câlnic 
6,700 

0+000 
6,700     6,00 

DN 67 C; 

DJ 106 F 
M B 

6+700 

38 DJ 704: DN 7 (Șibot) - Vinerea - Cugir 1,250 
0+000 

1,250     6,00 DN 7 M B 
1+250 

39 
DJ 704 A: DN 7 (Sebeș) - Pianu de Jos - Pianu 

de Sus - Strungari - Răchita - DN 67 C (Sebeșel) 
24,393 

0+000 
0,280     6,00 

DN 7; DN 

67 C 

M B 
0+280 

0+280 
  4,770   6,00 L R 

5+050 

5+050 
19,343     6,00 M B 

24+393 
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Nr. 

crt. 
Denumirea și traseul drumului 

Lungimea 

drumului 

km. 

Sectorul 

de drum 

km.- km. 

Drum 

asfaltat 

Drum 

pietruit 

Drum 

pămănt 

Lățimea 

drumului 

ml. 

Noduri și 

variante 

Categori

a 

Stare 

tehnică 

40 
DJ 704 K: Vinerea (DJ 704) - Săliștea (DJ 705 

E) 
5,000 

0+000 
    5,000 4,00 

DJ 704; DJ 

705 E 
E R 

5+000 

41 
DJ 705: limită Județul Hunedoara - Almaşu de 

Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74) 
17,628 

30+500 
1,400     6,00 

DN 74 

T M 
31+900 

31+900 
3,028     6,00 T M 

34+928 

34+928 
6,272     6,00 T M 

41+200 

41+200 
5,628     6,00 T R 

46+828 

46+828 
1,300     6,00 M B 

48+128 

42 
DJ 705 B: DN 7 (Tărtăria) - Sibişeni (DJ 704 A) 

- Vinţu de Jos (DN 7) - Vurpăr (DJ 107 A) 
12,148 

0+000 
  4,350   6,00 DN 7; DJ 

704 A; DJ 

107 A 

L M 
4+350 

4+350 
7,798     6,00 M B 

12+148 

43 

DJ 705 D: limită Județul Hunedoara 

(km.7+700) - Cheile Cibului - Cib - Glod - 

Nădăştia - Almaşu Mare - limită Județul 

Hunedoara (km. 33+100) 

25,400 

7+700 
  0,475   4,00 

DJ 705 

H R 
8+175 

8+175 
5,600     4,00 T M 

13+775 

13+775 
3,325     4,00 T M 

17+100 

17+100 
4,500     5,00 T M 

21+600 

21+600 
  4,500   5,00 L R 

26+100 

26+100 
  7,000   3,00 H R 

33+100 

44 
DJ 705 E: DN 7 - Tărtăria - Săliştea - Săliştea 

Deal 
7,920 

0+000 
4,800     6,00 

DN 7 

M B 
4+800 

4+800 
2,520     5,00 M B 

7+320 

7+320   0,600   5,00 E M 
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Nr. 

crt. 
Denumirea și traseul drumului 

Lungimea 

drumului 

km. 

Sectorul 

de drum 

km.- km. 

Drum 

asfaltat 

Drum 

pietruit 

Drum 

pămănt 

Lățimea 

drumului 

ml. 

Noduri și 

variante 

Categori

a 

Stare 

tehnică 

7+920 

45 
DJ 705 H: Cheile Cibului (DJ 705 D) - Glod - 

Nădăștie (DJ 705 D) 
4,665 

0+000 
    2,335 5,00 

DJ 705 D 

H I 
2+335 

2+335 
2,330     5,00 T M 

4+665 

46 
DJ 742: Gura Roşiei (DN 74 A) - Iacobeşti - 

Ignăţeşti - Balmoşeşti - Roşia Montană 
19,415 

0+000 
6,400     6,00 

DN 74 A 

M B 
6+400 

6+400 
  3,260   6,00 L R 

9+660 

9+660 
9,755     6,00 T M 

19+415 

47 
DJ 750: Gârda de Sus (DN 75) - Ordâncuşa - 

Gheţar 
25,000 

0+000 
5,600     4,00 

DN 75 

M B 
5+600 

5+600 
11,120     4,00 M B 

16+720 

16+720 
  8,280   4,00 H I 

25+000 

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

3,500     6,00 DN 75 M B 
3+500 

49 
DJ 750 B: Vadu Moţilor (DN 75) - Burzeşti - 

Poiana Vadului 
10,500 

0+000 
10,500     5,00 DN 75 T M 

10+500 

50 

DJ 750 C: Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu 

Caselor - Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - 

Râmeţ - Valea Mănăstirii - Geoagiu de Sus - 

Stremţ - Teiuş (DN 1) 

41,260 

0+000 
0,600     5,00 

DN 75; DN 

1 

M B 
0+600 

0+600 
  14,400   3,50 L R 

15+000 

27+500 
  1,000   3,50 H R 

28+500 

28+500 
    7,030 3,50 H R 

35+530 

35+530 
9,230     5,00 M B 

44+760 

44+760 
9,000     6,00 M B 

53+760 
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Nr. 

crt. 
Denumirea și traseul drumului 

Lungimea 

drumului 

km. 

Sectorul 

de drum 

km.- km. 

Drum 

asfaltat 

Drum 

pietruit 

Drum 

pămănt 

Lățimea 

drumului 

ml. 

Noduri și 

variante 

Categori

a 

Stare 

tehnică 

51 DJ 750 E: DN 75 - Sat Vacanţă - Vârtop 2,000 
0+000 

    2,000 3,50 DN 75 E R 
2+000 

52 DJ 750 F: DN 75 - Poșaga de Jos 3,000 
0+000 

3,000     6,00 DN 75 T M 
3+000 

53 DJ 750 G: DN 75 - Ocoliş 5,000 
0+000 

5,000     4,00 DN 75 T M 
5+000 

54 

DJ 762: limită Județul Hunedoara - Dealu 

Crişului - Valea Maciului - Mărteşti - Vidra - 

Lunca de Jos - Vârtăneşti - Burzoneşti - 

Mihoieşti (DN 75) 

23,300 

40+600 
  5,700   6,00 

DN 75 

L R 
46+300 

46+300 
17,600     6,00 M B 

63+900 

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

1,917     6,00 DJ762 M FB 
1+917 

  TOTAL 881,166   
650,11

6 

192,62

5 
38,425     

  
  

 

 

        

 

 

Starea tehnică: 

    

F.B

. 
pentru drumuri in stare FOARTE BUNA 

44,940 
km 

5,100% 

B pentru drumuri in stare  BUNA 566,496 km 64,289% 

M pentru drumuri in stare MEDIE 159,982 km 18,156% 

R pentru drumuri in stare REA 84,763 km 9,619% 

I pentru drumuri IMPRACTICABILE 24,985 km 2,835% 

  
881,166 km 100% 

Categoria: 

 

M Drumuri asfaltate în stare bună (beton asfaltic, macadam asfaltic, macadam cu tratament dublu, balast bituminat, beton de ciment) 

K Drumuri pavate (cu calupuri, cu pavele normale sau abnorme) în stare bună. Drumuri macadamizate şi impietruite în stare bună 

T 
Drumuri asfaltate, pavate, macadamizate şi impietruite în stare mediocra, care impun schimbari de viteza pe cca. 20% din parcurs. Drumuri de 

pamint şi terasamente în stare buna.Drumuri pavate cu piatra bruta, bolovani de riu şi nisipate, în stare buna 

L 
Drumuri impietruite cu piatra sparta, pietris sau macadamizate şi pavate cu piatra şi bolovani de riu, în stare mediocra. Drumurile din categoria 

K şi T cu declivitati ce impun schimbari de viteza pe cca. 40% din parcurs. 
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E 
Drumuri a căror stare impune schimbări de viteză pe cca. 70% din parcurs. Drumuri de pământ şi terasamente, în stare mediocră. Drumuri 

pavate cu bolovani de râu sau cu piatră, în stare rea. 

H 
Toate celelalte drumuri cu o stare de viabilitate sau care prezintă declivități ce nu permit circulația cu viteze mai mari de 15 km/oră pe toată 

lungimea lor 

 

Director executiv,         Șef serviciu 

                                                    Ing.Ioan Bodea                   ing. Floare Perța 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Statutului Asociației „Agenţia Locală a Energiei Albaˮ – ALEA 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 31 ianuarie  

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind modificarea Statutului Asociației „Agenţia Locală a 

Energiei Albaˮ – ALEA; 

 -  expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Statutului Asociației 

„Agenţia Locală a Energiei Albaˮ – ALEA; 

 - raportul de specialitate nr. 1380/21 ianuarie 2019 comun, al Serviciului pentru 

implementarea Programului Alba - România 100, al Direcţiei dezvoltare şi bugete şi al Direcției 

juridică şi relaţii publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 - adresa Agenţiei Locale a Energiei Alba, înregistrată la registratura Consiliului Județean 

Alba cu nr. 724/14 ianuarie 2019; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 210/20 

decembrie 2007 privind participarea Consiliului Judeţean Alba, în calitate de membru fondator, 

la constituirea Asociaţiei „Agenţia Locală a Energiei Alba”, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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. 5 

Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri; 

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; 
           - O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 17 lit. o din Statutul Asociației „Agenţia Locală a 

Energiei Albaˮ - ALEA privind atribuțiile principale ale Adunării Generale, prin completare cu 

încă un  paragraf, cu următorul cuprins: ,,UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, în 

calitate de membru fondator, sprijină financiar activitatea Asociației prin acordarea unei 

contribuții  financiare anuale stabilite în concordanță cu programul anual de activitate 

aprobat.ˮ 

Art. 2. Se împuternicește Asociația „Agenţia Locală a Energiei Albaˮ - ALEA, să 

îndeplinească procedurile prevăzute de lege în numele și pe seama Județului Alba pentru 

înregistrarea modificărilor Statutului Asociației „Agenţia Locală a Energiei Albaˮ - ALEA la 

Registrul asociațiilor și fundațiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Alba Iulia. 

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, Asociației 

„Agenţia Locală a Energiei Albaˮ - ALEA, doamnei Prejban Nicoleta Noemi - reprezentantul 

Județului Alba în Adunarea Generală a Asociației „Agenţia Locală a Energiei Albaˮ - ALEA, 
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Direcției dezvoltare și bugete, Direcției juridică şi relaţii publice și Serviciului pentru 

implementarea Programului Alba - România 100 din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba. 

 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 14 

Alba Iulia, 31 ianuarie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată  în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 1 din  Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 28 

voturi „pentru”. 

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 28  

Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot:  0 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statului de funcții  

al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 31 ianuarie  

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de 

funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- raportul de specialitate nr. 1443/22 ianuarie 2019 al Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

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. a și art. 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administrației 

publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 31 alin. 2 şi art. 31 alin. 4 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

- art. 41 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 

unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de 

promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 

sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

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

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al 

Consiliul Judeţean Alba, urmând să aibă structura prevăzută în anexa - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 242/14 septembrie 2018 își încetează 

aplicabilitatea începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

 Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 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, direcţiilor, 

serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

Nr. 15 

Alba Iulia, 31 ianuarie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată  în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 1 din  Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 28 

voturi „pentru”. 

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 29  

Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot:  1 
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Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 15/31 ianuarie 2019 

 

 

STATUL DE FUNCȚII  

AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA 

 

 

Nr. crt. Denumirea funcţiei Număr posturi 

APARATUL DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA 

1 Preşedinte 1 

2-3 Vicepreşedinte 2 

4 Secretar al judeţului 1 

5 Administrator public 1 

CABINETUL PREȘEDINTELUI 

6-9 Consilier 4 

RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI COMUNICARE 

10 Consilier, grad profesional superior 1 

11 Consilier, grad profesional principal 1 

12 Inspector, grad profesional asistent 1 

BIROUL RESURSE UMANE 

13 Şef birou  1 

14-18 Consilier, grad profesional superior 5 

19 Inspector, grad profesional superior 1 

BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN 

20 Șef birou  1 

21-25 Auditor, grad profesional superior 5 

AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT 

26 Consilier, grad profesional superior 1 

27 Consilier, grad profesional asistent 1 

UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ, SOCIALĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL 

28-29 Consilier, grad profesional superior 2 

SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL 

30 Consilier juridic, grad profesional superior 1 

31-32 Consilier, grad profesional superior 2 

SERVICIUL ADMINISTRATIV 

33 Şef serviciu 1 

34 Inspector de specialitate gradul I A 1 

35 Inspector de specialitate gradul I  1 

36 Referent IA 1 

37-39 Îngrijitor  3 

40 Îngrijitor (Sîncrai) 1 

41-49 Şofer I 9,5 

50 Muncitor calificat I 1 

51 Muncitor calificat I (Sîncrai) 1 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI RELAȚII PUBLICE 

52 Director executiv  1 
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SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS 

53 Şef serviciu 1 

54-58 Consilier juridic, grad profesional superior  5 

59 Consilier juridic, grad profesional principal  1 

60 Consilier juridic, grad profesional asistent  1 

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, RELAȚII PUBLICE, ATOP  

ȘI TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ 

61-66 Consilier, grad profesional superior 6 

REGISTRATURĂ, ARHIVĂ,  

MONITORUL OFICIAL 

67 Consilier, grad profesional superior 1 

68 Inspector de specialitate gradul IA 1 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

69 Director executiv  1 

70 Director executiv adjunct  1 

SERVICIUL DEZVOLTARE, PROGRAME ȘI 

 GUVERNANȚA CORPORATIVĂ A ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE 

71 Şef serviciu 1 

Dezvoltare economică și programe 

72-73 Consilier, grad profesional superior 2 

74 Inspector, grad profesional superior 1 

75 Consilier, grad profesional principal 1 

Dezvoltare rurală 

76-77 Consilier, grad profesional superior 2 

Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și monitorizare asociații de dezvoltare 

78 Consilier, grad profesional superior 1 

SERVICIUL ACCESARE ȘI COORDONARE PROIECTE 

79 Şef serviciu  1 

Accesare proiecte 

80-82 Consilier, grad profesional superior 3 

Monitorizare şi sustenabilitate proiecte 

83 Consilier, grad profesional superior 1 

84-85 Inspector de specialitate gradul IA 2 

86 Inspector de specialitate gradul I 1 

SERVICIUL BUGET-VENITURI 

87 Şef serviciu  1 

Buget 

88-90 Consilier, grad profesional superior 3 

Urmărire, încasare venituri şi executare silită 

91-93 Consilier, grad profesional superior 3 

94 Consilier juridic, grad profesional principal 1 

Contabilitate-financiar 

95-100 Consilier, grad profesional superior 6 

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE  

ȘI MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII CONTRACTELOR 

101 Şef serviciu  1 

102-107 Consilier, grad profesional superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              6 
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108 Consilier, grad profesional principal 1 

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

109 Director executiv  1 

SERVICIUL PROGRAME, LUCRĂRI,  

ÎNTREȚINERE DRUMURI 

110 Şef serviciu 1 

111-117 Consilier, grad profesional superior 7 

118-119 Referent IA 2 

SERVICIUL ADMINISTRAREA TERENURILOR, CLĂDIRILOR, REȚELELOR DE 

ALIMENTARE CU APĂ 

120 Şef serviciu 1 

121-125 Consilier, grad profesional superior 5 

126 Referent de specialitate, grad profesional superior  1 

127 Expert gradul IA 1 

Informatică 

128-130 Consilier, grad profesional superior 3 

SERVICIUL TURISM, CULTURĂ, TINERET, SPORT ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT 

131 Şef serviciu 1 

132-134 Consilier, grad profesional superior 3 

135 Consilier, grad profesional superior (Cîmpeni) 1 

136 Inspector, grad profesional superior 1 

137 Inspector de specialitate gradul IA 1 

138 Referent IA 1 

SERVICIUL PENTRU IMPLEMENTAREA  

PROGRAMULUI ALBA - ROMÂNIA 100 

139 Șef serviciu 1 

140-146 Consilier, grad profesional superior 7 

147 Inspector, grad profesional superior 1 

148 Consilier, grad profesional principal 1 

DIRECȚIA AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM 

149 Arhitect şef  1 

Amenajarea teritoriului, cadastru, monitorizare și control 

150-152 Consilier, grad profesional superior 3 

Urbanism, avizare, autorizare 

153-155 Consilier, grad profesional superior 3 

156 Consilier, grad profesional asistent 1 

Arii protejate 

157 Consilier, grad profesional principal 1 

158 Inspector de specialitate gradul I 1 

159 Inspector de specialitate gradul II 1 

160 Referent II (sit Frumoasa) 0,5 

BIROUL PROGRAME ȘI PROIECTE MEDIU 

161 Șef birou  1 

162-163 Consilier, grad profesional superior 2 

164 Consilier, grad profesional principal 1 

165 Inspector, grad profesional asistent 1 

166 Consilier, grad profesional asistent 1 
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 TOTAL 166 

MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE CULTURĂ 

1-3 Director–manager gradul II 3 

4 Director general–manager gradul II 1 

  TOTAL 4 

  TOTAL GENERAL 170 

    

 

   CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL               Vasile BUMBU   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 163/28 iunie 2018 privind 

aprobarea modificării Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud şi a 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 165/28 iunie 2018 privind stabilirea salariilor de 

bază pentru personalul contractual din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, 

personal care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 31 ianuarie  

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 163/28 

iunie 2018 privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie 

Aiud şi a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 165/28 iunie 2018 privind stabilirea salariilor 

de bază pentru personalul contractual din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, personal 

care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

Judeţean Alba nr. 163/28 iunie 2018 privind aprobarea modificării Statului de funcţii al 

Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud şi a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 165/28 iunie 

2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Spitalului de 

Pneumoftiziologie Aiud, personal care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. 

IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- raportul de specialitate nr. 1448 din 22 ianuarie 2019 al Biroului resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- adresa nr. 206 din 17 ianuarie 2019 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, înregistrată 

cu nr.  1158 din 17 ianuarie 2019 la registratura Consiliului Judeţean 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 şi protecţie socială; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. lit. a și art. 91 alin.1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației 

publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

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

completările ulterioare; 

- Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

- O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 

exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- art. 15 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul 

ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile 

administraţiei publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

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

 

HOTĂRÂRE 
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             Art. 1. Se revocă Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 163/28 iunie 2018 privind 

aprobarea modificării Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud. 

            Art. 2. Se revocă Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 165/28 iunie 2018 privind 

stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Spitalului de 

Pneumoftiziologie Aiud, personal care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. 

IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

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 și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Spitalului de 

Pneumoftiziologie Aiud, Direcției juridică și relații publice, Direcției dezvoltare și bugete și 

Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

  

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 16 

Alba Iulia, 31 ianuarie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată  în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 1 din  Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 28 

voturi „pentru”. 

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni  prezenţi: 28  

Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea prelungirii prin Act adiţional, a termenului contractului de închiriere 

nr. 2263/12.02.2014 încheiat de Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia cu  

SC Balea Trans Service SRL 

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 31 ianuarie  

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aproba rea prelungirii prin Act Adiţional a termenului 

contractului de închiriere nr. 2263/12 februarie 2014 încheiat de Spitalul Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia cu SC Balea Trans Service SRL; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aproba rea prelungirii prin Act 

Adiţional a termenului contractului de închiriere nr. 2263/12 februarie 2014 încheiat de Spitalul 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia cu SC Balea Trans Service SRL; 

- raportul de specialitate nr. 1543/22 ianuarie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea nr. 646/10 ianuarie 2019 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 1542/22 ianuarie  2019; 

Luând în considerare prevederile: 

- Contractului nr. 1324-1479/26.02.2004 de transmitere a dreptului de administrare de 

la Consiliul Judeţean Alba către Spitalul Judeţean Alba asupra unor imobile aparţinând 

domeniului public al Judeţului cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 69/25 aprilie 2013 privind aprobarea 

închirierii de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, a unei suprafeţe de teren de 30 mp 

din imobilul situat administrativ în Municipiul Alba Iulia, b-dul Revoluţiei nr. 23, judeţul Alba, 

în vederea amplasării unui spaţiu comercial; 

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. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a, art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a 

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

- art. 14 şi art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea prin Act adiţional, până la 12.02.2021, a termenului 

contractului de închiriere nr. 2263/12.02.2014 încheiat de Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia cu SC Balea Trans Service SRL, având ca obiect închirierea unei suprafeţe de teren de 30 

mp din imobilul situat administrativ în municipiul Alba Iulia, b-dul Revoluţiei nr. 23, judeţul 

Alba, în vederea amplasării unui spaţiu comercial. 
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 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, Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 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. 17 

Alba Iulia, 31 ianuarie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată  în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 1 din  Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 26 

voturi „pentru”. 

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni  prezenţi: 28  

Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot:  2 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți documentaţiei  

tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Mansardare Policlinică  

(corpuri clădire C și D) la Spitalul Județean de Urgență Alba” 

 

 

 

       Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 31 ianuarie  

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți 

documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Mansardare Policlinică (corpuri 

clădire C și D) la Spitalul Județean de Urgență Alba”; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici aferenți documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Mansardare 

Policlinică (corpuri clădire C și D) la Spitalul Județean de Urgență Alba”;  

- raportul de specialitate nr. 1941 din 30 ianuarie 2019 comun,  al Direcţiei dezvoltare şi 

bugete și al Serviciului pentru implementarea Programului Alba-România 100 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 și de avizul favorabil al Comisiei 

de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 3 lit. f și art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 3 din Legea nr. 215/2001 a 

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

- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, 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 indicatorii tehnico-economici aferenți documentaţiei tehnico-economice 

pentru obiectivul de investiţii „Mansardare Policlinică (corpuri clădire C și D) la Spitalul 

Județean de Urgență Alba”, conform anexei nr. 1 care cuprinde descrierea sumară a investiţiei şi 

anexei nr. 2  care cuprinde indicatorii tehnico-economici - părți integrante ale prezentei hotărâri.  

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 

bugete şi Serviciului pentru implementarea Programului Alba-România 100 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 
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comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Spitalului 

Județean de Urgență Alba Iulia, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcţiei juridică şi relaţii publice 

şi Serviciului pentru implementarea Programului Alba-România 100 din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 18 

Alba Iulia, 31 ianuarie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 1 din  Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 27 

voturi „pentru”. 

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni  prezenţi: 27  

Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 

 

 

NOTA: Anexa 1 a HOTĂRÂRII CONSILIULUI  JUDEȚEAN ALBA nr. 18/31 ianuarie 2019 este publicată și 

poate fi consultată pe pagina de internet www.cjalba.ro   
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Anexa nr. 2  la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 18/31 ianuarie 2019 

 

 

 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AFERENŢI DOCUMENTAŢIEI  

TEHNICO-ECONOMICE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII 

„Mansardare Policlinică (corpuri clădire C și D)  

la Spitalul Județean de Urgență Alba” 

 

 

 

1. Denumirea obiectivului de investiţii: „Mansardare Policlinică (corpuri clădire C și 

D) la Spitalul Județean de Urgență Alba”, B-dul Revoluției 1989, nr. 23, Alba Iulia, județul 

Alba 

2. Proiectant: S.C. MANADELUCRU S.R.L., Alba Iulia 

3. Beneficiarul obiectivului: Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia 

4. Amplasamentul obiectivului: Judeţul Alba, Municipiul Alba Iulia, Bulevardul 

Revoluției 1989, nr. 23 

5. Indicatori tehnico - economici:  

● valoarea totală a investiţiei este de 11.083.920 lei cu TVA inclus, din care valoarea 

C+M este 8.957.690 lei cu TVA inclus. 

● Durata de realizare a lucrărilor de reabilitare este de 18 luni iar implementarea 

proiectului este de 24 de luni. 

      ● Regim de înălțime existent: S + P + 2E 

          Regim de înălțime propus: S + P + 2E + M   

 

  ● Arie construită: 1976.92 mp  

 

      ● Înălțime subsol tehnic: 2.25  m   

    Înălțime parter:  3.30  m   

    Înălțime etaj 01: 3.30  m   

    Înălțime etaj 02:  3.60  m    

    Înălțime mansardă minim: 3.30  m    

    Înălțime mansardă maxim: 5.35  m 

 

 ● Înălțime imobil coamă: 15.65  m    

    Înălțime imobil cornișă: 13.50  m   

 

     ● Corp C - Suprafața construită =  1462 mp 

               Suprafața desfășurată = 2128 mp 

     ● Corp D- Suprafața construită =  532 mp 

                       Suprafața desfășurată = 4848 mp 

     ● Suprafața construita desfasurata reabilitata – 1976.92 mp 

 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,             SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                 Ion DUMITREL             Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea articolului 2 alineatul 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba 

nr. 187/28 iunie 2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 31 ianuarie  

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 2 alineatul 1 al Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 187/28 iunie 2018 privind aprobarea contractării unei finanţări 

rambursabile; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 2 alineatul 

1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 187/28 iunie 2018 privind aprobarea contractării 

unei finanţări rambursabile; 

- raportul de specialitate nr. 1922/30 ianuarie 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. 

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea de investiții 

publice de interes public județean, prevăzute în anexa prezentei hotărâri, a căror documentații 

tehnico-economice au fost aprobate prin:  

 Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 4/6 ianuarie 2017 privind aprobarea 

documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici 

ai investiției „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - 

Brădești - Geogel - Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bîrlești - Mogoș - 

Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu)” în vederea 

depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-

2020;  

 Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 272/8 septembrie 2017 privind aprobarea 

documentaţiei tehnico-economice faza DALI  şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţii „Reabilitare și modernizare clădire Spital oraș Zlatna”  în vederea 

depunerii acestuia spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020; 

 Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 274/8 septembrie 2017 privind aprobarea 

documentaţiei tehnico-economice faza D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţii „Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna 

Mureș” în vederea depunerii acestuia spre finanţare în cadrul Programului Operaţional 

Regional 2014-2020;  

 Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 41/22 februarie 2018  privind aprobarea 

documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici 

ai obiectivului „Modernizare drum judeţean DJ 103E: DN 1 - Gîrbova de Jos - Gîrbovița - 

Gîrbova de Susˮ; 

 Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 49/22 februarie  2018 privind modificarea 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 376/14 decembrie 2017 care are ca obiect modificarea 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 166 din 24 mai 2017 privind aprobarea documentaţiei 

tehnico-economice faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 

„Reabilitare energetică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia” în vederea depunerii 

acestuia spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020; 

 Hotărârea Consiliului Județean Alba 59/16 martie 2018 privind aprobarea 

documentației tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici 

http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/01/H42017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/01/H42017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/01/H42017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/01/H42017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/01/H42017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/01/H42017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/01/H42017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/09/H2742017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/09/H2742017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/09/H2742017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/09/H2742017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/09/H2742017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/09/H2742017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/09/H2742017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/09/H2742017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/09/H2742017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2018/02/H412018.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2018/02/H412018.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2018/02/H412018.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2018/02/H412018.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2018/02/H492018.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2018/02/H492018.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2018/02/H492018.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2018/02/H492018.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2018/02/H492018.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2018/02/H492018.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2018/03/H592018.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2018/03/H592018.pdf
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pentru obiectivul „Consolidare corp drum județean DJ 107 K: Galda de Jos - Mesentea - Benic - 

Întregalde, Judeţul Alba, km 17+700 – 23+700”; 

 Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 99/16 aprilie 2018 privind aprobarea 

documentaţiei tehnico-economice a investiției – faza studiu de fezabilitate mixt  şi a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Extindere și dotare unitate de primiri urgențe 

a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia” în vederea depunerii acestuia spre finanţare în 

cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020; 

 Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 129/8 mai 2018 privind modificarea 

Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 168/24 mai 2017 care are ca obiect aprobarea 

documentaţiei tehnico-economice faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţii „Reabilitare energetică Spital Pneumoftiziologie Aiud” în vederea 

depunerii acestuia spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020;  

 Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 208/26 iulie 2018 privind aprobarea 

documentaţiei tehnico-economice a investiției – faza studiu de fezabilitate mixt  şi a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Extindere, modernizare și dotare în vederea 

relocării ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia” în vederea 

depunerii acestuia spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020;  

 Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 18/31 ianuarie 2019 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici aferenți documentației tehnico-economice a obiectivului de 

investiții „Mansardare Policlinică (corpuri clădire C și D) la Spitalul Județean de Urgență 

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. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri și de avizul 

favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială; 

În conformitate cu prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. b, art. 91 alin. 3 lit. b, art. 45 alin. 2 lit. b coroborat cu art. 98 din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 9 pnct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată de România 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, aprobat prin Legea nr. 287/2009 (prevederile 

referitoare la contracte)   

 - 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,  

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. I.  Articolul 2 alin. 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 187/28 iunie 2018 
privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile, se modifică și se completează, 

urmând a avea următorul cuprins: 

http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2018/03/H592018.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2018/03/H592018.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/09/H2742017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/09/H2742017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/09/H2742017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/09/H2742017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/09/H2742017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/05/H1682017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/05/H1682017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/05/H1682017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/05/H1682017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/09/H2742017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/09/H2742017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/09/H2742017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/09/H2742017.pdf
http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2017/09/H2742017.pdf


 
62 

 „Art. 2. (1) Contractarea finanțării rambursabile prevăzute la art. 1 alin. 2 se face pentru 

realizarea obiectivelor de investiții de interes public județean, prevăzute în anexa prezentei 

hotărâri - parte integrantă din aceasta”. 

            Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 187/28 iunie 

2018, în vigoare  la data adoptării prezentei hotărâri, rămân nemodificate.         

 Art. III. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcția dezvoltare și bugete din 

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

hotărâre. 

Art. IV.  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, Direcției juridică 

și relații publice și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba. 

  

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 19 

Alba Iulia, 31 ianuarie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 1 din  Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 29 

voturi „pentru”. 

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 29  

Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot:  0 
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Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 19/31 ianuarie 2019 

 

 

 

 

Lista obiectivelor de investiţii publice de interes judeţean  

 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Obiectiv de investiții Valoare (lei) 

Obiective de investiții co-finanțate din fonduri UE 

1. Proiect „Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului 

Orășenesc Ocna Mureș” 

261.695,36 

2. Proiect „Reabilitarea energetică a Spitalului de Pneumofiziologie 

Aiud” 

2.336.471,70 

3. Proiect „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Alba 

Iulia” 

1.550.067,85 

4. Proiect „Reabilitarea și modernizare clădire Spital oraș Zlatna” 1.410.980,33 

5. Proiect „Modernizare drum județean DJ 107I: Aiud (DN1) - Aiudul de 

Sus - Rîmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani 

- Valea Barnii - Bîrlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - 

Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu)” 

15.788.913,04 

6. Proiect „Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos - 

Mesentea - Benic - Întregalde, județul Alba km .17+700-km.23+700” 

1.833.694,20 

7. Proiect „Modernizare drum județean DJ103E: DN1-Gârbova de Jos-

Gârbovița-Gârbova de Sus” 

1.666.939,72 

8. Proiect „Extindere și dotare unitate de primiri urgențe a Spitalului 

Județean de Urgență Alba Iulia” 

2.337.222,80 

9. Proiect „Extindere, modernizare și dotare în vederea relocării 

ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia” 

314.015,00 

 SUBTOTAL 27.500.00,00 

Obiective de investiții finanțate de la bugetul local 

1. Mansardare Policlinică (corpuri clădire C si D) la Spitalul Județean de 

Urgență Alba  

5.000.000,00 

 SUBTOTAL 5.000.000,00 

 TOTAL GENERAL 32.500.000,00 

 

 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,             SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                 Ion DUMITREL             Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind instituirea dreptului de administrare în favoarea  

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba  

asupra unui bun imobil - proprietate publică a Județului Alba, situat  

administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu, nr. 9, județul Alba 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 31 ianuarie  

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind instituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba asupra unui bun imobil - proprietate 

publică a Județului Alba, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu, nr. 

9, județul Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind instituirea dreptului de 

administrare în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba 

asupra unui bun imobil - proprietate publică a Județului Alba, situat administrativ în municipiul 

Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu, nr. 9, județul Alba; 

- raportul de specialitate nr. 2043/30 ianuarie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

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 și de avizul favorabil al Comisiei 

de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c,  art. 91 alin. 4 lit. a, art. 119, 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 şi art. 867-870 din Noul Cod civil, aprobat prin Legea nr. 287/2009, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba, cu modificările şi completările ulterioare 

(anexa nr. 1); 

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 dreptului de administrare, pentru o perioadă nedeterminată, 

în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba asupra bunului 

imobil Centru de servicii comunitare „Arnsberg” Alba Iulia, situat administrativ în municipiul 

Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu, nr. 9, județul Alba - proprietate publică a Județului Alba, 

imobil înscris în CF 104319-C2 Alba Iulia, în suprafaţă construită de 771 mp şi teren aferent în 

suprafaţă de 2668 mp (CF vechi 33598 Alba Iulia, cu nr. top. 2010/3, 2012/3, 2010/2/1 şi 

2012/2/1 şi în CF vechi nr. 24970 Alba Iulia, cu nr. top.2010/1/2, 2012/1/2, 2010/2/2 şi 

2012/2/2). 

Art. 2. Predarea - preluarea imobilului care face obiectul prezentei hotărâre, se face pe 

bază de protocol, urmând a fi încheiat la data predării și contractul de administrare. 
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Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 

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

Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

Monitorul Oficial al Judeţului Alba și 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; Direcției juridică și relații publice, 

Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Direcţiei de dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba. 

  

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 20 

Alba Iulia, 31 ianuarie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 1 din  Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 28 

voturi „pentru”. 

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni  prezenţi: 28  

Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară”  

a Consiliului Județean Alba din data de 11 decembrie 2018 

 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 31 ianuarie  

2019; 

 Luând în dezbatere Procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară” a 

Consiliului Județean Alba din data de 11 decembrie 2018, redactat de secretarul județului Alba; 

 Având în vedere prevederile art. 91 alin. 1 lit. f și art. 98 coroborat cu art. 42 alin. 5 din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1.  Se aprobă Procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară” a 

Consiliului Județean Alba din data de 11 decembrie 2018, conform anexei - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

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 și Direcţiei 

juridică și relații publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 21 

Alba Iulia, 31 ianuarie 2019 
Prezenta hotărâre a fost aprobată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 1 din  Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 29 

voturi „pentru”. 

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni prezenţi: 29  

Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot:  0 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

PROCES-VERBAL 

încheiat astăzi, 11 decembrie 2018,  

cu ocazia şedinţei „extraordinară” a Consiliului Judeţean Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba a fost convocat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Alba nr. 456/7 decembrie 2018 pentru a se întruni în ședință „extraordinară”, în data 

de 11 decembrie 2018, ora 11
00

, ședință care a avut 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, judeţul Alba. 

La lucrările şedinţei au participat Preşedintele Consiliului Judeţean Alba - domnul Ion 

Dumitrel, vicepreşedinţii Consiliului Județean Alba - domnii Dumitru Fulea şi Marius Nicolae 

Haţegan, secretarul Judeţului Alba - domnul Vasile Bumbu, precum și un număr de 24 consilieri 

judeţeni. 

 Sunt prezenți și asistă reprezentanți mass-media, directori şi manageri ai instituţiilor 

aflate în subordinea Consiliului Judeţean Alba, directori executivi ai direcţiilor şi şefi ai 

compartimentelor din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 Au lipsit de la ședință domnii consilieri județeni Simion Creţu, Ioan Fulea, Corneliu 

Mureșan, Vasile Stănescu, Iuliana Șarlea și Ioan Uțiu. 

 

Ședința a început la ora 11
00

. 

 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

 Bună ziua.  

 Haideţi să începem. 

 Domnule secretar vă rog să comunicați prezenţa. 

Domnul secretar al județului, Vasile Bumbu: 

 Sun prezenți un număr de 27 consilieri județeni. 

 Sunt absenți următorii consilieri județeni: Simion Creţu, Ioan Fulea, Corneliu Mureșan, 

Vasile Stănescu, Iuliana Șarlea şi Ioan Uțiu. 

 

 Președintele Consiliului Județean Alba, domnul Ion Dumitrel propune și solicită 

aprobarea suplimentării ordinii de zi inițială cu încă un proiect de hotărâre, astfel: 

 1. Proiect de hotărâre cu privire la exprimarea acordului, în vederea obținerii 

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

Alba Iulia 

 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

 Aţi văzut  Ordinea de zi. 

 Rugămintea mea e să fiţi de acord să o mai completăm cu un Proiect de hotărâre cu 

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

obiectivele de investiții ale Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia 

 

Se supune la vot aprobarea suplimentării ordinii de zi cu încă un proiect de hotărâre 
 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

 Cine este pentru completare?  

 Cineva împotrivă?  

 Se abţine cineva? 

 Domnul consilier județean Gheorghe Lucian Prodan: 

 Domnule Președinte nu particip la vot. 
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Domnul secretar al județului, Vasile Bumbu: 

 Propunerea de suplimentare a ordinii de zi cu încă un proiect a fost aprobată cu un număr 

de 26 voturi pentru. Domnul consilier județean Gheorghe Lucian Prodan nu a participat la vot. 

 

Propunerea a fost aprobată cu un număr de 26 voturi „pentru”, astfel: domnul președinte 

Ion Dumitrel, domnii vicepreședinți Fulea Dumitru și Hațegan Marius Nicolae, precum și domnii 

consilieri județeni: Albani Rocchetti Simone, Arion Cosmin, Albu Nicolae, Cherecheș Ioan Dan, 

Chiriac Raul Dumitru, Ceteraş Marius Nicolae, Cenuşa Marin, Comşa Cătălin Răzvan, Dumitru 

Bogdan Mihai, Feneșer Gheorghe, Giurgiu Marcel Olimpiu, Luca Nicolae, Morar Mihai Lucian, 

Negruțiu Adrian-Emil, Oţoiu Marcel, Ponoran Tudor, Pușcă Nicolae, Radu Călin, Sandea Dorin 

Gheorghe, Simion Marcel, Tătar Virgil, Tomuș Dorel și Ursaleș Traian Nicolae. 

0 Voturi „împotrivă”  

0 Abțineri  

Domnul consilier județean Prodan Gheorghe Lucian nu a participat la vot. 

 

Se supune la vot aprobarea ordinii de zi care include și proiectul de hotărâre pentru 

care a fost aprobată suplimentarea ordinii de zi 

 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

 Și Ordinea de zi în ansamblul ei... 

 Cine este pentru?  

 Cineva împotrivă?  

 Se abţine cineva? 

Domnul secretar al județului, Vasile Bumbu: 

 Ordinea de zi a fost aprobată cu un număr de 27 voturi pentru. 

 

Propunerea a fost aprobată cu un număr de 27 voturi „pentru”, astfel: domnul președinte 

Ion Dumitrel, domnii vicepreședinți Fulea Dumitru și Hațegan Marius Nicolae, precum și domnii 

consilieri județeni: Albani Rocchetti Simone, Arion Cosmin, Albu Nicolae, Cherecheș Ioan Dan, 

Chiriac Raul Dumitru, Ceteraş Marius Nicolae, Cenuşa Marin, Comşa Cătălin Răzvan, Dumitru 

Bogdan Mihai, Feneșer Gheorghe, Giurgiu Marcel Olimpiu, Luca Nicolae, Morar Mihai Lucian, 

Negruțiu Adrian-Emil, Oţoiu Marcel, Ponoran Tudor, Prodan Gheorghe Lucian, Pușcă Nicolae, 

Radu Călin, Sandea Dorin Gheorghe, Simion Marcel, Tătar Virgil, Tomuș Dorel și Ursaleș 

Traian Nicolae. 

0 Voturi „împotrivă”  

0 Abțineri  

 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

 Vă rog să fiţi atenţi la vot în ceea ce priveşte regimul incompatibilităţilor şi conflictul de 

interese.  

 

Încep dezbaterile cu privire la ordinea de zi aprobată. 

 

Au fost dezbătute și supuse votului următoarele proiecte de hotărâri: 

 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

 Intrăm în Ordinea de zi. 

 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 
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Avizele comisiilor de specialitate  

 

Domnul consilier județean Raul Dumitru Chiriac: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone Albani Rocchetti: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Marcel Simion: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Ioan Dan Cherecheş: 

 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Mihai Lucian Morar: 

 Comisia nr. 5, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Nicolae Pușcă: 

 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul secretar al județului, Vasile Bumbu: 

 Cu un număr de 27 de voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 315. 

 

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 a fost aprobat cu 27 de voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean 

Alba nr. 315/11 decembrie 2018   

27 voturi „pentru”, astfel: domnul președinte Ion Dumitrel, domnii vicepreședinți Fulea 

Dumitru și Hațegan Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: Albani Rocchetti 

Simone, Arion Cosmin, Albu Nicolae, Cherecheș Ioan Dan, Chiriac Raul Dumitru, Ceteraş 

Marius Nicolae, Cenuşa Marin, Comşa Cătălin Răzvan, Dumitru Bogdan Mihai, Feneșer 

Gheorghe, Giurgiu Marcel Olimpiu, Luca Nicolae, Morar Mihai Lucian, Negruțiu Adrian-Emil, 

Oţoiu Marcel, Ponoran Tudor, Prodan Gheorghe Lucian, Pușcă Nicolae, Radu Călin, Sandea 

Dorin Gheorghe, Simion Marcel, Tătar Virgil, Tomuș Dorel și Ursaleș Traian Nicolae. 

0 Voturi „împotrivă”  

0 Abțineri 

 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

 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 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

Domnul consilier județean Raul Dumitru Chiriac: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone Albani Rocchetti: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Mihai Lucian Morar: 

 Comisia nr. 5, aviz favorabil. 
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Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

 Domnul consilier județean Traian Nicolae Ursaleş: 

 Mă abţin! 

Domnul secretar al județului, Vasile Bumbu: 

 O abţinere din partea domnului consiler judeţen Traian Nicolae Ursaleş. 

 Cu un număr de 26 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 316. 

 

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, judeţul Alba - proprietate privată a 

Judeţului Alba a fost aprobat cu 26 de voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 316/11 decembrie 2018   

26 voturi „pentru”, astfel: domnul președinte Ion Dumitrel, domnii vicepreședinți Fulea 

Dumitru și Hațegan Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: Albani Rocchetti 

Simone, Arion Cosmin, Albu Nicolae, Cherecheș Ioan Dan, Chiriac Raul Dumitru, Ceteraş 

Marius Nicolae, Cenuşa Marin, Comşa Cătălin Răzvan, Dumitru Bogdan Mihai, Feneșer 

Gheorghe, Giurgiu Marcel Olimpiu, Luca Nicolae, Morar Mihai Lucian, Negruțiu Adrian-Emil, 

Oţoiu Marcel, Ponoran Tudor, Prodan Gheorghe Lucian, Pușcă Nicolae, Radu Călin, Sandea 

Dorin Gheorghe, Simion Marcel, Tătar Virgil și Tomuș Dorel.  

0 Voturi „împotrivă”  

1 Abținere domnul consilier județean Ursaleș Traian Nicolae 

 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Planului operativ de acţiune privind prevenirea 

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

 

Domnul consilier județean Tătar Virgil nu a participat la dezbateri. 

 

Domnul secretar al județului, Vasile Bumbu: 

 Nu participă la dezbateri şi la vot domnul consilier judeţean Tătar Virgil. 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

Domnul consilier județean Raul Dumitru Chiriac: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone Albani Rocchetti: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Marcel Simion: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Mihai Lucian Morar: 

 Comisia nr. 5, aviz favorabil. 

 Domnul consilier judeţean Călin Radu : 

 Frumos plan. 

 Nu ştiu de ce acum, când ninge deja afară, noi aprobăm doar un plan? 

 De o lună ar fi trebuit să aprobăm Planul pentru că ştiţi bine, în Apuseni ninge de o 

săptămână, două, trei şi atunci e cam târziu. 

 Domnul președinte Ion Dumitrel: 
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 De ce facem astăzi acest lucru şi nu cu o lună mai devreme? 

 Noi din primăvară am scos la licitaţie acest serviciu, nu s-a prezentat nimeni şi s-a revenit 

şi s-a refăcut licitaţia, de asta am întârziat. 

 Sumele sunt cele de pe piaţă.    

   

 Domnul consilier județean Nicolae Luca: 

 Având în vedere că totuşi avem o lungime de drum mai mică decât anul trecut, nu găsesc 

necesar să cheltuim 1,1 milioane de lei  în plus faţă de anul trecut. 

 Mai ales având în vedere că la materialul antiderapant e la acelaşi preţ. 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

 În ceea ce priveşte costul total, astea sunt preţurile de pe piaţă. 

 S-a făcut licitaţie. 

 În ceea ce priveşte însă scumpirile, am înţeles totuşi că s-a scumpit motorina, au crescut 

salariile şi … 

 Nu înseamnă că se cheltuiesc toţi banii.  

 Şi mai este un lucru, depinde şi cât de des intervenim. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

Da, vă mulţumesc mult.  

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul secretar al județului, Vasile Bumbu: 

 Cu un număr de 26 voturi pentru și mențiunea că nu a participat la dezbateri şi la vot 

domnul consilier judeţean Tătar Virgil, a fost adoptată Hotărârea nr. 317. 

 

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea „Planului operativ de acţiune privind prevenirea 

şi combaterea înzăpezirii drumurilor  judeţene în perioada de iarnă  2018-2019” a fost aprobat 

cu 26 de voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 317/11 

decembrie 2018   

26 voturi „pentru”, astfel: domnul președinte Ion Dumitrel, domnii vicepreședinți Fulea 

Dumitru și Hațegan Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: Albani Rocchetti 

Simone, Arion Cosmin, Albu Nicolae, Cherecheș Ioan Dan, Chiriac Raul Dumitru, Ceteraş 

Marius Nicolae, Cenuşa Marin, Comşa Cătălin Răzvan, Dumitru Bogdan Mihai, Feneșer 

Gheorghe, Giurgiu Marcel Olimpiu, Luca Nicolae, Morar Mihai Lucian, Negruțiu Adrian-Emil, 

Oţoiu Marcel, Ponoran Tudor, Prodan Gheorghe Lucian, Pușcă Nicolae, Radu Călin, Sandea 

Dorin Gheorghe, Simion Marcel, Tomuș Dorel și Ursaleș Traian Nicolae. 

0 Voturi „împotrivă”  

0 Abțineri 

Domnul consilier județean Tătar Virgil nu a participat la vot. 

 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

 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 

 

Domnul consilier județean Pușcă Nicolae nu participă la dezbateri. 

 

 Domnul consilier județean Nicolae Pușcă: 

 Domnule Preşedinte eu nu particip la dezbateri și la vot. 
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Avizele comisiilor de specialitate  

 

Domnul consilier județean Raul Dumitru Chiriac: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone Albani Rocchetti: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Marcel Simion: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Ioan Dan Cherecheş: 

 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Mihai Lucian Morar: 

 Comisia nr. 5, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Nicolae Pușcă: 

 Comisia nr. 6, fără aviz. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul secretar al județului, Vasile Bumbu: 

 Domnul consilier județean Nicolae Puşcă nu a participat la dezbateri şi la vot. 

 Cu un număr de 26 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 318. 

 

Proiectul de hotărâre pentru modificarea și 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 a fost aprobat cu 26 de voturi 

„pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 318/11 decembrie 2018   

26 voturi „pentru”, astfel: domnul președinte Ion Dumitrel, domnii vicepreședinți Fulea 

Dumitru și Hațegan Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: Albani Rocchetti 

Simone, Arion Cosmin, Albu Nicolae, Cherecheș Ioan Dan, Chiriac Raul Dumitru, Ceteraş 

Marius Nicolae, Cenuşa Marin, Comşa Cătălin Răzvan, Dumitru Bogdan Mihai, Feneșer 

Gheorghe, Giurgiu Marcel Olimpiu, Luca Nicolae, Morar Mihai Lucian, Negruțiu Adrian-Emil, 

Oţoiu Marcel, Ponoran Tudor, Prodan Gheorghe Lucian, Radu Călin, Sandea Dorin Gheorghe, 

Simion Marcel, Tătar Virgil, Tomuș Dorel și Ursaleș Traian Nicolae. 

0 Voturi „împotrivă”  

0 Abțineri 

Domnul consilier județean Pușcă Nicolae nu a participat la vot. 

 

Continuă şedinţa cu proiectul de hotărâre suplimentar înscris pe ordinea de zi 

 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

 Ordinea de zi suplimentară  

 5. Proiect de hotărâre cu privire la exprimarea acordului, în vederea obținerii 

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

Alba Iulia 

 

Domnul consilier județean Prodan Gheorghe Lucian nu participă la dezbateri. 

 

Domnul secretar al județului, Vasile Bumbu: 
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Nu participă la dezbateri domnul consilier județean Gheorghe Lucian Prodan.  

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

Domnul consilier județean Raul Dumitru Chiriac: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone Albani Rocchetti: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Nicolae Pușcă: 

 Comisia nr. 6, fără aviz. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul secretar al județului, Vasile Bumbu: 

 Cu un număr de 26 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 319. 

 Domnul consilier județean Gheorghe Lucian Prodan nu a participat la vot. 

 

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 a fost aprobat cu 26 de voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 319/11 decembrie 2018   

26 voturi „pentru”, astfel: domnul președinte Ion Dumitrel, domnii vicepreședinți Fulea 

Dumitru și Hațegan Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: Albani Rocchetti 

Simone, Arion Cosmin, Albu Nicolae, Cherecheș Ioan Dan, Chiriac Raul Dumitru, Ceteraş 

Marius Nicolae, Cenuşa Marin, Comşa Cătălin Răzvan, Dumitru Bogdan Mihai, Feneșer 

Gheorghe, Giurgiu Marcel Olimpiu, Luca Nicolae, Morar Mihai Lucian, Negruțiu Adrian-Emil, 

Oţoiu Marcel, Ponoran Tudor, Pușcă Nicolae, Radu Călin, Sandea Dorin Gheorghe, Simion 

Marcel, Tătar Virgil, Tomuș Dorel și Ursaleș Traian Nicolae. 

0 Voturi „împotrivă”  

0 Abțineri  

Domnul consilier județean Prodan Gheorghe Lucian nu a participat la vot. 

 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

 Mulţumim.  

 O să ne vedem joi. 

 Mă întreba un coleg de ce şi joi şi astăzi?  

 Suntem obligaţi să facem şedinţă ordinară. 

 A apărut ședința extraordinară ca să putem să repartizăm comunelor şi oraşelor banii 

aceia de la Finanţe, care i-am primit târziu. 

 Deci ne vedem joi, la ora 11
00

.  

 Mulţumim mult şi … să nu ningă prea tare!   

 

Prezentul Proces verbal conține extras din stenograma ședinței „extraordinarăˮ a 

Consiliului Județean Alba din data de 11 decembrie  2018. 

 

PREŞEDINTE,                SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

           Ion DUMITREL                    Vasile BUMBU 

 

Redactat: VASILE BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară”  

a Consiliului Județean Alba din data de 13 decembrie 2018 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 31 ianuarie  

2019; 

 Luând în dezbatere Procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului 

Județean Alba din data de 13 decembrie 2018, redactat de secretarul județului Alba; 

 Având în vedere prevederile art. 91 alin. 1 lit. f și art. 98 coroborat cu art. 42 alin. 5 din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1.  Se aprobă Procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului 

Județean Alba din data de 13 decembrie 2018, conform anexei - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

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 și Direcţiei 

juridică și relații publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 22 

Alba Iulia, 31 ianuarie 2019 
Prezenta hotărâre a fost aprobată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 1 din  Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 29 

voturi „pentru”. 

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni  prezenţi: 29  

Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

încheiat astăzi, 13 decembrie 2018,  

cu ocazia şedinţei „ordinară” a Consiliului Judeţean Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba a fost convocat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Alba nr. 455/6 decembrie 2018 pentru a se întruni în ședință „ordinară”, în data de 13 

decembrie 2018, ora 11
00

, ședință ce a avut loc în sala 100 „Mihai Viteazu” (etaj I) a Palatului 

administrativ din municipiul Alba Iulia (Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1). 

La lucrările şedinţei au participat Preşedintele Consiliului Judeţean Alba - domnul Ion 

Dumitrel, vicepreşedinţii Consiliului Județean Alba - domnii Dumitru Fulea şi Marius Nicolae 

Haţegan, secretarul Judeţului Alba - domnul Vasile Bumbu, precum și un număr de 27 consilieri 

judeţeni. 

 Sunt prezenți și asistă reprezentanți mass-media, directori şi manageri ai instituţiilor 

aflate în subordinea Consiliului Judeţean Alba, directori executivi ai direcţiilor şi şefi ai 

compartimentelor din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 Au lipsit de la ședință domnii consilieri județeni Nicolae Albu, Raul Dumitru Chiriac și 

Simion Creţu. 

Ședința a început la ora 11
00

. 

 

Domnul secretar al județului, Vasile Bumbu: 

 Bună ziua! 

 Putem începe şedinţa ? 

 Sunt prezenţi în sală un număr de 30 consilieri judeţeni.  

 Lipsesc la începutul sedinţei domnii consilieri județeni Albu Nicolae, Chiriac Raul 

Dumitru și Creţu Simion. 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

 Mulţumesc.  

 Buna ziua! 

 Vă rog să fiţi atenţi la vot în ceea ce priveşte regimul incompatibilităţilor şi conflictului 

de interese. 

 

Președintele Consiliului Județean Alba, domnul Ion Dumitrel propune și solicită 

aprobarea suplimentării ordinii de zi inițială cu încă 10 proiecte de hotărâri, astfel:  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii de restricții temporare parțiale de 

circulație pe drumurile județene DJ 107A, DJ 107C și DJ 705B 

Inițiator: Ion Dumitrel, Președintele Consiliului Județean Alba  

2. Proiect 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) 

Inițiator: Ion Dumitrel, Președintele Consiliului Județean Alba 

3. Proiect 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 

Inițiator: Ion Dumitrel, Președintele Consiliului Județean Alba 
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii 

ale Serviciului Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo Alba 

Inițiator: Ion Dumitrel, Președintele Consiliului Județean Alba 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un 

imobil situat administrativ în comuna Lunca Mureşului, judeţul Alba 

Inițiator: Ion Dumitrel, Președintele Consiliului Județean Alba 

6. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului - 

monument istoric, situat administrativ în municipiul Sebeş, Piaţa Primăriei, nr. 3, judeţul Alba, 

înscris în CF nr. 1025 Sebeş, cu nr. top. 1502, 1503 

Inițiator: Ion Dumitrel, Președintele Consiliului Județean Alba 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării temporare 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, aflat  în intravilanul localității Ocna 

Mureș, în vederea modernizării 

Inițiator: Ion Dumitrel, Președintele Consiliului Județean Alba 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al 

Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor instituţiilor publice și 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru trimestrul IV al anului 2018 

Inițiator: Ion Dumitrel, Președintele Consiliului Județean Alba 

9. Proiect de hotărâre cu privire la  rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 

anul 2018 al Societăţii „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA 

Inițiator: Ion Dumitrel, Președintele Consiliului Județean Alba 

10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a 

bugetului local al Judeţului Alba  şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2018 

Inițiator: Ion Dumitrel, Președintele Consiliului Județean Alba 

 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

 Vă rog să fiţi de acord să mai completăm Ordinea de zi iniţială cu câteva proiecte de 

hotărâri, astfel:  

 1) Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii de restricții temporare parțiale de 

circulație pe drumurile județene DJ 107A, DJ 107C și DJ 705B 

 2) Proiect 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) 

 3) Proiect 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 

 4) Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii 

ale Serviciului Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo Alba 

 5) Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un imobil 

situat administrativ în comuna Lunca Mureşului, judeţul Alba 

 6) Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului - 

monument istoric, situat administrativ în municipiul Sebeş, Piaţa Primăriei, nr. 3, judeţul Alba, 

înscris în CF nr. 1025 Sebeş, cu nr. top. 1502, 1503 

 7) Proiect de hotărâre privind aprobarea predării temporare 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, aflat  în intravilanul localității Ocna 

Mureș, în vederea modernizării 
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 8) Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al 

Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor instituţiilor publice și 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru trimestrul IV al anului 2018 

 9) Proiect de hotărâre cu privire la  rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 

anul 2018 al Societăţii „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA 

 10) Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a 

bugetului local al Judeţului Alba  şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2018 

 

Se supune la vot aprobarea suplimentării ordinii de zi cu încă un proiect de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

 Cine este pentru completarea ordinii de zi cu aceste proiecte de hotărâri?  

 Cineva împotrivă?  

 Se abţine cineva? 

Domnul secretar al județului, Vasile Bumbu: 

 Propunerea de suplimentare a ordinii de zi cu încă un proiect a fost aprobată cu un număr 

de 30 voturi pentru. 

 

Propunerea a fost aprobată cu un număr de 30 voturi „pentru”, astfel: domnul președinte 

Ion Dumitrel, domnii vicepreședinți Fulea Dumitru și Hațegan Marius Nicolae, precum și domnii 

consilieri județeni: Albani Rocchetti Simone, Arion Cosmin, Cherecheș Ioan Dan, Ceteraş 

Marius Nicolae, Cenuşa Marin, Comşa Cătălin Răzvan, Dumitru Bogdan Mihai, Feneșer 

Gheorghe, Fulea Ioan, Giurgiu Marcel Olimpiu, Luca Nicolae, Morar Mihai Lucian, Mureșan 

Corneliu, Negruțiu Adrian-Emil, Oţoiu Marcel, Ponoran Tudor, Prodan Gheorghe Lucian, Pușcă 

Nicolae, Radu Călin, Sandea Dorin Gheorghe, Simion Marcel, Stănescu Vasile, Șarlea Iuliana, 

Tătar Virgil, Tomuș Dorel, Ursaleș Traian Nicolae şi Uțiu Ioan. 

0 Voturi „împotrivă”  

0 Abțineri  

 

Se supune la vot aprobarea ordinii de zi care include și cele 10 proiecte de hotărâri 

pentru care a fost aprobată suplimentarea ordinii de zi 

 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

 Şi  Ordinea de zi în ansamblul ei cu adăugiri. 

 Cine este pentru?  

 Cineva împotrivă?  

 Se abţine cineva? 

Domnul secretar al județului, Vasile Bumbu: 

 Ordinea de zi a fost aprobată cu un număr de 30 voturi pentru. 

 

Propunerea a fost aprobată cu un număr de 30 voturi „pentru”, astfel: domnul președinte 

Ion Dumitrel, domnii vicepreședinți Fulea Dumitru și Hațegan Marius Nicolae, precum și domnii 

consilieri județeni: Albani Rocchetti Simone, Arion Cosmin, Cherecheș Ioan Dan, Ceteraş 

Marius Nicolae, Cenuşa Marin, Comşa Cătălin Răzvan, Dumitru Bogdan Mihai, Feneșer 

Gheorghe, Fulea Ioan, Giurgiu Marcel Olimpiu, Luca Nicolae, Morar Mihai Lucian, Mureșan 

Corneliu, Negruțiu Adrian-Emil, Oţoiu Marcel, Ponoran Tudor, Prodan Gheorghe Lucian, Pușcă 

Nicolae, Radu Călin, Sandea Dorin Gheorghe, Simion Marcel, Stănescu Vasile, Șarlea Iuliana, 

Tătar Virgil, Tomuș Dorel, Ursaleș Traian Nicolae şi Uțiu Ioan. 

0 Voturi „împotrivă”  

0 Abțineri  

 

Încep dezbaterile cu privire la ordinea de zi aprobată. 
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Au fost dezbătute și supuse votului următoarele proiecte de hotărâri: 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

 Începem cu Proiectul nr. 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 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

Domnul consilier județean Cătălin Răzvan Comșa: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone Albani Rocchetti: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Dorin Gheorghe Sandea: 

 Domnule Preşedinte, un singur cuvânt pentru motivarea abţinerii. 

 Aş vrea să fiu foarte clar înţeles, de ce ne abţinem aici? 

 Noi am spus tot timpul, de la primele solicitări, că am dori să ne prezinte Direcţia de 

Cultură, prin reprezentantul Ministerului Culturii în teritoriu, o situaţie cât de cât clară. 

 Ele sunt acolo, indiferent că sunt terenuri sau clădiri, cu o anumită motivaţie în această 

Listă de patrimoniu şi am vrea nişte explicaţii mai clare.  

 Din punct de vedere al motivaţiei iniţiale, de ce sunt acolo?  

 Doar aşa ? 

 Să existe nişte explicaţii!  

 Merită, nu merită?  

 Sigur, dânşii ne trimit nouă şi le folosim ca specialişti, dar noi nu suntem specialişti, 

odată.  

 Doi, la precedenta şedinţă, parcă, am văzut că şi-au exercitat dreptul de preemţiune 

Sebeşul.  

 Este o primă solicitare a unei primării pe probleme de patrimoniu.  

 Am vrea să ştim ce se întâmplă, când nouă doar aşa ne-au trimis o înregistrare doar acolo, 

cu solicitarea de vânzare-cumpărare a proprietarului, punct.  

 Nu-i suficient...         

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

 Dar, noi ce putem face? 

 Domnul consilier județean Dorin Gheorghe Sandea: 

 E adevărat, problemele de patrimoniu - clădiri, terenuri... 

 Tot naşte discuţii privind sumele, că şi aici am văzut că un teren în una din cele două 

solicitări este la 10 Euro/mp, clădire antică în Alba Iulia, Muzeu, faţada Universităţii, n-are nimic 

de conservat?  

Cum este în Cluj la Matei Corvin, se conservă. 

Chiar nu e nimic de conservat?  

Nu sunt pentru cumpărare de dragul cumpărării, să fiu bine înţeles.  

Dar mi se pare a strategie – una din o sută. Presupune ceva, un circuit, aşa cum avem 

diverse circuite culturale. Nu ştiu, să facă ... 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

Am înţeles, am înțeles fără discuţii. 

Şi colegii au înţeles ce-aţi spus dumneavoastră, de la Ministerul Culturii să ne descrie 

foarte amănunţit obiectul acela şi de ce ei nu-l doresc?  

Ştiti ce se întâmplă? Noi dacă luăm toate casele şi toate terenurile, rămânem cu ele acolo 

şi nu avem ce face cu ele. 

Eu v-am înţeles foarte bine. 

 Domnul consilier județean Dorin Gheorghe Sandea: 

 Nu trebuie să refuzăm tot fără strategie, asta este părerea mea.  

 Vă mulţumesc. 
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Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

Da, mulţumesc mult.  

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul secretar al județului, Vasile Bumbu: 

9 abţineri din partea grupului de consilieri judeteni ai Partidului Social Democrat. 

Sunt doar 21 de voturi pentru, motiv pentru care nu se adoptă hotărâre. 

 

Proiectul 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 nu a fost aprobat, întrucât au fost doar 21 

de voturi „pentru”, fiind necesar un număr minim de 22 de voturi „pentru” - ceea ce reprezintă 

2/3 din numărul consilierilor judeţeni în funcţie (conform unei decizii pronunţată de Curtea de 

Apel Alba Iulia în dosarul nr. 6159/107/2017, într-o speţă identică). 

21 voturi „pentru”, astfel: domnul președinte Ion Dumitrel, domnii vicepreședinți Fulea 

Dumitru și Hațegan Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: Albani Rocchetti 

Simone, Arion Cosmin, Cherecheș Ioan Dan, Ceteraş Marius Nicolae, Cenuşa Marin, Comşa 

Cătălin Răzvan, Feneșer Gheorghe, Fulea Ioan, Giurgiu Marcel Olimpiu, Morar Mihai Lucian, 

Negruțiu Adrian-Emil, Ponoran Tudor, Simion Marcel, Stănescu Vasile, Șarlea Iuliana, Tătar 

Virgil, Ursaleș Traian Nicolae şi Uțiu Ioan. 

0 Voturi „împotrivă”  

9 Abțineri: domnii consilieri județeni Dumitru Bogdan Mihai, Luca Nicolae, Mureșan 

Corneliu, Oţoiu Marcel, Prodan Gheorghe Lucian, Pușcă Nicolae, Radu Călin, Sandea Dorin 

Gheorghe și Tomuș Dorel.  

 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

 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 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

Domnul consilier județean Cătălin Răzvan Comșa: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone Albani Rocchetti: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

  

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul secretar al județului, Vasile Bumbu: 

Aceeaşi situaţie, ca la proiectul de hotărâre anterior: 21 de voturi pentru, 9 abţineri din 

partea grupului de consilieri judeţeni ai Partidului Social Democrat. 

Nu se adoptă hotărâre din lipsa cvorumului.  

Doresc să fac precizarea că l-am invitat pe domnul director Matei Drâmbărean la şedinţă 

de vreo două, trei ori. Acum l-am rugat şi pe colegul, domnul director Ioan Bodea, să-l sune şi să 

îl roage, dacă poate să ajungă în timpul şedinţei, să ne dea explicaţiile şi informaţiile solicitate. 
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Mai avem un proiect de hotărâre pe ordinea de zi a şedinţei astăzi, de acest gen. Şi 

eventual dacă ne poate da o explicaţie. 

Singura motivaţie din partea Ministerului Culturii pe care o ccunosc eu, este că nu sunt 

fonduri prevăzute la acest minister, pentru achiziţionarea de imobile înscrise în Lista 

Monumentelor istorice.  

Mulţumesc.   

 

Proiectul 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 nu a fost aprobat, întrucât 

au fost doar 21 de voturi „pentru”, fiind necesar un număr minim de 22 de voturi „pentru” - 

ceea ce reprezintă 2/3 din numărul consilierilor judeţeni în funcţie (conform unei decizii 

pronunţată de Curtea de Apel Alba Iulia în dosarul nr. 6159/107/2017, într-o speţă identică). 

21 voturi „pentru”, astfel: domnul președinte Ion Dumitrel, domnii vicepreședinți Fulea 

Dumitru și Hațegan Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: Albani Rocchetti 

Simone, Arion Cosmin, Cherecheș Ioan Dan, Ceteraş Marius Nicolae, Cenuşa Marin, Comşa 

Cătălin Răzvan, Feneșer Gheorghe, Fulea Ioan, Giurgiu Marcel Olimpiu, Morar Mihai Lucian, 

Negruțiu Adrian-Emil, Ponoran Tudor, Simion Marcel, Stănescu Vasile, Șarlea Iuliana, Tătar 

Virgil, Ursaleș Traian Nicolae şi Uțiu Ioan. 

0 Voturi „împotrivă”  

9 Abțineri: domnii consilieri județeni Dumitru Bogdan Mihai, Luca Nicolae, Mureșan 

Corneliu, Oţoiu Marcel, Prodan Gheorghe Lucian, Pușcă Nicolae, Radu Călin, Sandea Dorin 

Gheorghe și Tomuș Dorel.  

  

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenelor unor contracte de 

închiriere încheiate de Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 

Domnul secretar al județului, Vasile Bumbu: 

Domnul consilier judeţean Prodan Gheorghe Lucian, nu participă la dezbateri. 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

Domnul consilier județean Cătălin Răzvan Comșa: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone Albani Rocchetti: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Marcel Simion: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil.  

Domnul consilier județean Traian Nicolae Ursaleş 

Aici aş avea eu o remarcă.  

A mai fost o chestiune asemănătoare în urmă cu câteva şedinţe. 

Noi aprobăm o prelungire a unui contract de închiriere ... în documentaţia care am avut-o 

în dosar, nu există să vedem când s-a făcut licitaţia.  

A fost prevăzut în Fişa de date, Caietul de sarcini posibilitatea prelungirii prin act 

adiţional?  

În dosare nu există.   

Domnul Ioan Bodea - director executiv, Direcţia gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba: 

În contract există posibilitatea prelungirii prin act adiţional. 

Domnul consilier județean Traian Nicolae Ursaleş 

Da, dar în documentaţie nu există.  

Pentru că dacă asta nu era trecută în Fişa de date, noi nu putem prelungi. 

E total ilegal ca să prelungim. 
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Şi în mod normal, chiar dacă ar fi legal, eu zic că ar fi indicat să se mai scoată o dată la 

licitaţie.  

Pentru că ar putea să obţină un preţ mai bun.   

Domnul secretar al județului, Vasile Bumbu: 

Posibilitatea prelungirii duratei este prevăzută în contract. 

Am analizat solicitarea şi propunerea Spitalului cu privire la prelungirea pe aceeaşi 

perioadă iniţială.  

În proiectul de hotărâre, a fost propusă prelungirea doar cu jumate din perioada iniţială.  

Domnul consilier județean Marcel Simion: 

Posibilitatea prelungirii duratei este prevăzută la art. 4 alin. 2 din contract. 

Domnul consilier județean Nicolae Luca: 

Aş mai avea şi eu o intervenţie. 

Practic, noi suntem puşi în faţa faptului împlinit, să prelungim perioada de contract la 

două societăţi comerciale.  

Un contract care începe în 2014 şi e până în februarie 2019. Înţeleg că aici avem preţul 

închirierii de 15 euro/lună/mp, în condiţiile în care este un  spaţiu comercial care are şi un pic de 

activitate, comerţul cu amănuntul a mărfurilor alimentare, industriale de cofetărie, patiserie 

ş.a.m.d..  

Am înţeles 15 euro/lună, e în regulă!  

Dar vine a doua societate care are 11 spaţii de câte 1 mp, pe care are puse aparatele acelea 

de cafea - 216 euro/mp/lună.  

E o diferenţă foarte mare, de 200% şi mi se pare normal ca ambele contracte să fie 

discutate.  

Pentru că nu e normal să fie într-o parte 15 euro/mp şi într-o parte 216 euro/mp.     

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

Astea au fost făcute prin licitaţie, noi de fiecare dată am aprobat sa scoată la licitatie, să 

facă contracte şi rezultatul la aceste sume a fost rezultatul licitaţiei făcute de Spitalul Judeţean 

Alba, nu de noi.  

Nu noi am stabilit preţul final, consilierii judeţeni, Consiliul Judeţean sau …   

Domnul consilier județean Nicolae Luca: 

De acord, dar la primul contract, cel cu 15 euro/mp, da? e un contract din 2014.  

Al doilea e din 2017, deci înseamnă că în 2014 era un preţ, în 2017 e alt preţ.  

Nu-i normal să prelungim termenele. 

Acum dacă e să luăm pe diferenţe, unii vând doar cafea şi alţii vând de toate. 

Eu văd o diferenţă de 200%, e cam mare. 

Având în vedere că unul plăteşte 450 de euro/lună şi vinde de toate, altul plăteşte 2300 de 

euro/lună şi vinde doar cafea. 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

Eu sunt de acord, nu am nici o problemă, eu nu ştiu cu ce încurcăm de exemplu să retrag 

proiectul de hotărâre şi să mai facă o licitaţie. 

Domnul consilier județean Traian Nicolae Ursaleş 

Dar unii profită. 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

Eu retrag proiectul de hotărâre şi să ne vină cu un proiect, să-şi facă licitaţia din nou, 

punct. 

Domnul secretar al județului, Vasile Bumbu: 

Da,consemnez, este retras de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre. 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

Am rugămintea să transmiteţi la toate subordonatele să nu mai vină cu proiecte de 

hotărâri de acest gen. 

Domnul consilier județean Traian Nicolae Ursaleş 

Vă felicit domnule preşedinte, pentru ce aţi făcut azi. 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

Mulţumesc, pentru asta nu trebuie să mă feliciţi. 
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Domnul consilier județean Traian Nicolae Ursaleş 

Aşa e normal, o licitaţie nouă şi poate vine mai bine şi mai repede. 

Domnul consilier județean Nicolae Luca: 

În condiţiile în care Consiliul Judeţean Alba beneficiază de 50%, din banii ăştia. 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

Şi facem aşa, aprobăm să scoată la licitaţie.  

Domnul secretar al județului, Vasile Bumbu: 

Da, este retras de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre. 

 

În urma dezbaterilor , Preşedintele Consiliului Judeţean Alba - domnul Ion Dumitrel, în 

calitate de initiator,  declară că retrage de pe ordinea de zi Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea prelungirii termenelor unor contracte de închiriere încheiate de Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Alba Iulia, motiv pentru care nu a mai fost supus votului consilierilor judeţeni. 

 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

 Hai să mergem mai departe. 

 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 

 

Domnul consilier județean Comşa Cătălin Răzvan nu a participat la dezbateri. 

 

Domnul consilier judeţean Cătălin Răzvan Comşa: 

Domnule Preşedinte, nu particip la dezbateri şi nu votez. 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

Domnul consilier județean Raul Dumitru Chiriac: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone Albani Rocchetti: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul secretar al județului, Vasile Bumbu: 

Cu un număr de 29 voturi pentru şi menţiunea că domnul consilier judeţean Comşa 

Cătălin Răzvan nu a participat la dezbateri şi la vot, a fost adoptată Hotărârea nr. 320.  

 

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 a fost aprobat 

cu 29 de voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 320/13 

decembrie 2018   

29 voturi „pentru”, astfel: domnul președinte Ion Dumitrel, domnii vicepreședinți Fulea 

Dumitru și Hațegan Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: Albani Rocchetti 

Simone, Arion Cosmin, Cherecheș Ioan Dan, Ceteraş Marius Nicolae, Cenuşa Marin, Dumitru 

Bogdan Mihai, Feneșer Gheorghe, Fulea Ioan, Giurgiu Marcel Olimpiu, Luca Nicolae, Morar 

Mihai Lucian, Mureșan Corneliu, Negruțiu Adrian-Emil, Oţoiu Marcel, Ponoran Tudor, Prodan 

Gheorghe Lucian, Pușcă Nicolae, Radu Călin, Sandea Dorin Gheorghe, Simion Marcel, Stănescu 

Vasile, Șarlea Iuliana, Tătar Virgil, Tomuș Dorel, Ursaleș Traian Nicolae şi Uțiu Ioan. 
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0 Voturi „împotrivă”  

0 Abțineri 

Domnul consilier județean Comşa Cătălin Răzvan nu a participat la vot. 

 

 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

Poiectul de hotărâre anterior era legal, corect, nu era nicio problemă. 

Dar cel mai bine este aşa, poate mai câştigăm vreun leu în plus. 

Da, asta ca să-i lămurim pe toţi. 

 Au tot timpul să ne ceară şi pe urmă să scoată la licitație încă o dată. 

 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

 5. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică Alba 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Marcel Simion: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil.  

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

Mulţumim. Aici s-a făcut completarea cu noul şef al inspectoratului judeţean de poliţie. 

Domnul secretar al județului, Vasile Bumbu: 

Într-adevăr este un reprezentant nou, înlocuim reprezentantul Inspectoratului de Poliţie 

Judeţean Alba. Domnul comisar şef Florin Dogaru a fost împuternicit la comanda 

Inspectoratului, a şi promovat în funcţia de Şef al Inspectoratului, facem doar înlocuirea. 

  

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul secretar al județului, Vasile Bumbu: 

Cu un număr de 30 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 321. 

 

Proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică Alba a fost aprobat cu 30 de voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 321/13 decembrie 2018   

30 voturi „pentru”, astfel: domnul președinte Ion Dumitrel, domnii vicepreședinți Fulea 

Dumitru și Hațegan Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: Albani Rocchetti 

Simone, Arion Cosmin, Cherecheș Ioan Dan, Ceteraş Marius Nicolae, Cenuşa Marin, Comşa 

Cătălin Răzvan, Dumitru Bogdan Mihai, Feneșer Gheorghe, Fulea Ioan, Giurgiu Marcel 

Olimpiu, Luca Nicolae, Morar Mihai Lucian, Mureșan Corneliu, Negruțiu Adrian-Emil, Oţoiu 

Marcel, Ponoran Tudor, Prodan Gheorghe Lucian, Pușcă Nicolae, Radu Călin, Sandea Dorin 

Gheorghe, Simion Marcel, Stănescu Vasile, Șarlea Iuliana, Tătar Virgil, Tomuș Dorel, Ursaleș 

Traian Nicolae şi Uțiu Ioan. 

0 Voturi „împotrivă”  

0 Abțineri 

 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

 6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării  traseului și lungimii drumului 

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

 

Avizele comisiilor de specialitate  
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 Domnul consilier județean Simone Albani Rocchetti: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

  

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul secretar al județului, Vasile Bumbu: 

Cu un număr de 30 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 322. 

 

Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea modificării  traseului și lungimii drumului 

județean DJ 705 E: DN 7 - Tărtăria - Săliştea - Săliştea Deal a fost aprobat cu 30 de voturi 

„pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 322/13 decembrie 2018   

30 voturi „pentru”, astfel: domnul președinte Ion Dumitrel, domnii vicepreședinți Fulea 

Dumitru și Hațegan Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: Albani Rocchetti 

Simone, Arion Cosmin, Cherecheș Ioan Dan, Ceteraş Marius Nicolae, Cenuşa Marin, Comşa 

Cătălin Răzvan, Dumitru Bogdan Mihai, Feneșer Gheorghe, Fulea Ioan, Giurgiu Marcel 

Olimpiu, Luca Nicolae, Morar Mihai Lucian, Mureșan Corneliu, Negruțiu Adrian-Emil, Oţoiu 

Marcel, Ponoran Tudor, Prodan Gheorghe Lucian, Pușcă Nicolae, Radu Călin, Sandea Dorin 

Gheorghe, Simion Marcel, Stănescu Vasile, Șarlea Iuliana, Tătar Virgil, Tomuș Dorel, Ursaleș 

Traian Nicolae şi Uțiu Ioan. 

0 Voturi „împotrivă”  

0 Abțineri 

 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

 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) 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

Domnul consilier județean Cătălin Răzvan Comșa: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone Albani Rocchetti: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

  

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul secretar al județului, Vasile Bumbu: 

Cu un număr de  30 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 323. 

 

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) a 

fost aprobat cu 30 de voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 

323/13 decembrie 2018   
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30 voturi „pentru”, astfel: domnul președinte Ion Dumitrel, domnii vicepreședinți Fulea 

Dumitru și Hațegan Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: Albani Rocchetti 

Simone, Arion Cosmin, Cherecheș Ioan Dan, Ceteraş Marius Nicolae, Cenuşa Marin, Comşa 

Cătălin Răzvan, Dumitru Bogdan Mihai, Feneșer Gheorghe, Fulea Ioan, Giurgiu Marcel 

Olimpiu, Luca Nicolae, Morar Mihai Lucian, Mureșan Corneliu, Negruțiu Adrian-Emil, Oţoiu 

Marcel, Ponoran Tudor, Prodan Gheorghe Lucian, Pușcă Nicolae, Radu Călin, Sandea Dorin 

Gheorghe, Simion Marcel, Stănescu Vasile, Șarlea Iuliana, Tătar Virgil, Tomuș Dorel, Ursaleș 

Traian Nicolae şi Uțiu Ioan. 

0 Voturi „împotrivă”  

0 Abțineri 

 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

 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 

 

Domnul consilier județean Radu Călin nu a participat la dezbateri. 

 

Domnul secretar al județului, Vasile Bumbu: 

Nu participă la dezbateri domnul consilier judeţean Călin Radu. 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Marcel Simion: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Vasile Stănescu: 

 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul secretar al județului, Vasile Bumbu: 

Cu un număr de 29 voturi pentru şi menţiunea că domnul consilier judeţean Radu Călin 

nu a participat la vot, a fost adoptată Hotărârea nr. 324. 

 

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 a fost aprobat cu 29 de voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 324/13 decembrie 2018   

29 voturi „pentru”, astfel: domnul președinte Ion Dumitrel, domnii vicepreședinți Fulea 

Dumitru și Hațegan Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: Albani Rocchetti 

Simone, Arion Cosmin, Cherecheș Ioan Dan, Ceteraş Marius Nicolae, Cenuşa Marin, Comşa 

Cătălin Răzvan, Dumitru Bogdan Mihai, Feneșer Gheorghe, Fulea Ioan, Giurgiu Marcel 

Olimpiu, Luca Nicolae, Morar Mihai Lucian, Mureșan Corneliu, Negruțiu Adrian-Emil, Oţoiu 

Marcel, Ponoran Tudor, Prodan Gheorghe Lucian, Pușcă Nicolae, Sandea Dorin Gheorghe, 

Simion Marcel, Stănescu Vasile, Șarlea Iuliana, Tătar Virgil, Tomuș Dorel, Ursaleș Traian 

Nicolae şi Uțiu Ioan. 

0 Voturi „împotrivă”  

0 Abțineri 

Domnul consilier județean Radu Călin nu a participat la vot. 
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Domnul președinte Ion Dumitrel: 

 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 

 

Domnul consilier județean Radu Călin nu a participat la dezbateri. 

 

Domnul secretar al județului, Vasile Bumbu: 

Nu participă la dezbateri domnul consilier judeţean Călin Radu. 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Marcel Simion: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Vasile Stănescu: 

 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul secretar al județului, Vasile Bumbu: 

Domnul consilier judeţean Călin Radu nu a participat la la vot. 

A fost adoptată Hotărârea nr. 325, cu 29 de voturi pentru. 

 

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 a fost aprobat cu 29 de voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 325/13 decembrie 2018   

29 voturi „pentru”, astfel: domnul președinte Ion Dumitrel, domnii vicepreședinți Fulea 

Dumitru și Hațegan Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: Albani Rocchetti 

Simone, Arion Cosmin, Cherecheș Ioan Dan, Ceteraş Marius Nicolae, Cenuşa Marin, Comşa 

Cătălin Răzvan, Dumitru Bogdan Mihai, Feneșer Gheorghe, Fulea Ioan, Giurgiu Marcel 

Olimpiu, Luca Nicolae, Morar Mihai Lucian, Mureșan Corneliu, Negruțiu Adrian-Emil, Oţoiu 

Marcel, Ponoran Tudor, Prodan Gheorghe Lucian, Pușcă Nicolae, Sandea Dorin Gheorghe, 

Simion Marcel, Stănescu Vasile, Șarlea Iuliana, Tătar Virgil, Tomuș Dorel, Ursaleș Traian 

Nicolae şi Uțiu Ioan. 

0 Voturi „împotrivă”  

0 Abțineri 

Domnul consilier județean Radu Călin nu a participat la vot. 

 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

 10. Proiect de hotărâre privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului 

general al Judeţului Alba, în anul 2019 

 

Domnii consilieri județeni Fulea Ioan și Prodan Gheorghe Lucian nu au participat la 

dezbateri. 

 

Domnul secretar al județului, Vasile Bumbu: 

Nu participă la dezbateri şi la vot domnii consilieri judeţeni Prodan  Gheorghe Lucian şi 

Fulea Ion. 

 

Avizele comisiilor de specialitate  
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Domnul consilier județean Cătălin Răzvan Comșa: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone Albani Rocchetti: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Marcel Simion: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Ioan Fulea: 

 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Mihai Lucian Morar: 

 Comisia nr. 5, fără aviz. 

 Domnul consilier județean Vasile Stănescu: 

 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 

Domnul consilier judeţean Corneliu Mureşan: 

După cum colegul de comisie, domnul Mihai Morar spunea că este fară Aviz din partea 

Comisiei de specialitate nr. 5, aş vrea să şi motivez lipsa acestui aviz:  

În primul rând, acest proiect  de hotărâre, am observat atât eu cât şi colegii, a fost pe site, 

s-a retras, ulterior după aia iar a apărut. 

Domnul secretar al județului, Vasile Bumbu: 

Acest proiect de hotărâre a fost în dezbatere publică. 

Am făcut ultima modificare datorită faptului că în data de 29 noiembrie 2018 a fost 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Decizia nr. 997 din 13 noiembrie 2018 a 

Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, decizie pe care am şi 

invocat-o în proiectul de hotărâre. 

Am făcut şi menţiunea necesară la Anexa nr. 4, la sfârşit, pentru situaţiile care se 

încadrează în prevederile Deciziei nr. 997 din 13 noiembrie 2018 a ANRSC-ului privind tarifele 

maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe deasupra/ în/ sau sub 

imobile proprietate publică, urmând a fi aplicate tarifele în sumă maximă prevăzute în Anexa 

acestui act normativ.  

Acesta este motivul pentru care, proiectul de hotărâre care a fost în dezbatere publică din 

luna octombrie, a fost retras pentru a efectua această modificare, această completare. 

Alte modificări nu au fost aduse acestui proiect de hotărâre.        

Domnul consilier judeţean Corneliu Mureşan: 

Iniţial noi am crezut că a fost retras şi l-am văzut din nou. 

Domnul secretar al județului, Vasile Bumbu: 

Nu. Doar l-am actualizat conform legislaţiei în vigoare, la zi.  

Domnul consilier judeţean Corneliu Mureşan: 

Da, dar totuşi considerăm că mare parte dintre tarife sunt foarte mari, pentru că populaţia 

judeţului, ştim şi noi, se raportează la salariul acela minim pe economie, mulţi câştigă salariul 

minim pe economie şi nu câstigă salariile din primării sau din consiliul judeţean.  

Şi atunci nu putem să dăm votul pentru acestea, pentru că sunt mari.  

Domnul secretar al județului, Vasile Bumbu: 

Am consultat şi hotărâri adoptate de către alte consilii judeţene, adoptate în anul 2017 

pentru anul 2018 şi erau mult mai mari.  

Domnul consilier judeţean Corneliu Mureşan: 

Sunt tarife care apar unde nu erau tarife, de exemplu 5 lei la Muzeu, 5 lei la Teatrul de 

Păpuşi ,mă refer la elevi. 

Domnul secretar al județului, Vasile Bumbu: 

În anexa respectivă am făcut completarea. Anul trecut a fost adoptată Legea nr. 71 din 

2018, un act normativ care modifică Legea nr. 1 din 2011 a educaţiei naţionale, şi este vorba 

doar de o adaptare a taxelor şi tarifelor la acest act normativ. 

Domnul consilier judeţean Corneliu Mureşan: 

Sunt mari, sunt şi serviciile medicale scumpite.  

Domnul secretar al județului, Vasile Bumbu: 
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Tarifele pentru servicii medicale, sunt în acord cu prevederile unei hotărâri de guvern de 

anul acesta, respectiv H.G. nr. 140 din 2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a 

Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale. În aplicarea 

acestei hotărâri de guvern a fost emis Ordinul comun al ministrului sănătăţii nr. 397 din 27 

martie 2018 şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 841 din 29 iunie 

2018.  

Din raţiuni de bun simţ, noi nu am aplicat încă de la jumătatea anului majorarea şi pentru 

acest an a tarifelor, însă acum le-am adaptat prin proiectul de hotărâre, pentru anul viitor. 

Domnul consilier judeţean Corneliu Mureşan: 

Neştiind faptul că există sau nu există proiectul de hotărâre, până la urmă pe ordinea de 

zi, nu am parcurs aceste proiecte de hotărâri. 

O să le citim, dar considerăm că totuşi sunt mari tarifele în raport cu salariile. 

Domnul secretar al județului, Vasile Bumbu: 

E opţiunea dumneavoastra şi eu v-o respect. 

Domnul consilier judeţean Nicolae Luca: 

Am şi eu o întrebare: dacă la Teatrul de Păpuşi înainte era 5 lei biletul şi acuma e 22 de 

lei, va scadea bugetul care o să-l alocăm Teatrului de Păpuşi? 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

Nu, dar va creşte numărul de spectacole şi acolo e şi calitatea. 

Domnul secretar al județului, Vasile Bumbu: 

Tocmai asta v-am explicat anterior. 

Este Notă la subsolul anexei respective, prin care am arătat că prin această Lege nr. 71 

din 2018 a fost prevăzută obligaţia autorităţilor locale de a prevedea scutiri pentru copii, elevi, 

studenţi, până la 75% . 

Pentru a nu afecta bugetul Teatrului de Păpuşi, consider că este corect să aplicăm 

prevederile aceastei legi.   

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

Vă mulţumim.  

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul secretar al județului, Vasile Bumbu: 

Abţineri din partea domnilor consilieri judeţeni: Sandea Dorin Gheorghe, Dumitu Bogdan 

Mihai, Radu Călin, Mureşan Corneliu, Luca Nicolae, Oţoiu Marcel, Puşcă Nicolae şi Tomuş 

Dorel.  

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

Acum să vă spun, că s-a votat, legat de actul cultural: noi, în perioada evenimentelor, dăm 

actul cultural gratis, mă refer la perioada Festivalului, ca să învăţăm oamenii să vină şi să-şi 

aleagă, cum să spun, să aibă o preferinţă în viaţa şi activitatea, în viaţa lor culturală.  

Dar preţuri mici, este lipsă de respect faţă de artist şi faţă de actul cultural, pentru că o să 

transmitem către oameni, spunându-le: n-au nicio valoare, vă dăm noi bani, mergeţi degeaba că 

nu-ţi trebuie. 

Un om, cum îşi cumpără, să spunem o maşina bună şi dă foarte mulţi bani pe ea, dacă se 

respectă în aceeaşi măsură, poate să dea o sumă frumoasă pentru un act cultural, indiferent care 

este acela.  

Hai să vedem lucrurile şi aşa. 

Trebuie, că vorbeam de munca noastră de a educa, de a transmite, de a le oferi oamenilor,  

trebuie încet, încet, să înveţe toată lumea că actul cultural costă. 

Pentru că întrebai, oare bugetul va fi la fel?  

Da, depinde ce vrem de la actul cultural, că avem 4 instituţii culturale, Muzeul – istoric e 

şi una şi alta acolo, în care trebuie să învăţăm oamenii. 
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Uitaţi-vă oriunde în Europa şi în marile oraşe din România, cât costă un bilet la un 

spectacol şi asta nu numai pentru ca să dea cineva bani mulţi, pentru că e şi un respect faţă de 

actul cultural şi de creatorii de cultură din România. Uitaţi-vă la scriitori, să vorbim de scriitori 

că aseară am avut întâlnirea cu Biblioteca Lucian Blaga şi cu cei care au colaborat anul acesta cu 

Biblioteca şi care, probabil cunoaşteţi scriitori şi din Alba şi din ţara asta, prin ce situaţie trec şi 

cât de slab este plătită cartea, pentru că noi, dea lungul anilor, de pe vremea când ne-am format 

noi, şi mă refer la mine, am ştiut că este 1 leu, 3 lei, că ăla e bun, dar el nu trebuie să trăiască 

bine _ 

E păcat, trebuie ca valorile româneşti să fie plătite şi asta înseamnă oamenii de cultură.  

De asta zic, haideţi să ne gândim aşa cum ştiu că şi gândiţi, că respectaţi artiştii şi actul 

cultural, ştiu asta şi chiar dacă mi-aţi spune că nu-i aşa, nu v-aş spune decât că nu vă cred pentru 

că vă cunosc, am respectul şi ştiu că sunteţi oameni, mă refer la toată lumea.  

Bun, vă mulţumesc, numai atât am vrut să vă spun, hai să respectăm actul cultural, dar 

sunt convins că o faceţi și dumneavoastră.              

Domnul secretar al județului, Vasile Bumbu: 

Cu un număr de 20 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 326,  

Sunt 8 abţineri şi nu au participat la vot domnii consilieri judeţeni Prodan Gheorghe 

Lucian şi Fulea Ioan.  

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

Şi la fel şi la Sănătate, ca să vorbim că avem aici, încă este domnul doctor aici. 

Este acelaşi lucru, trebuie să le dăm respectul ca să poată să fie remuneraţi sau sprijiniţi, 

recunoscuţi şi în felul ăsta.  

Sunt deja tarife la nivel naţional care, şi domnul doctor care nu participă la dezbateri, nu 

poate acum, dacă ar fi să poată, ar spune cât de ieftine sunt anumite servicii şi cât de mult 

cheltuiesc şi muncesc dânşii pentru a le oferi nouă celor care avem nevoie atunci când avem 

nevoie. 

Trebuie să învăţăm să ştim că totul costă şi cum n-avem pretenţii fiecare dintre noi şi 

oamenii din Cultură, oamenii din Sănătate sau toţi cei care au scris tarifele acolo, merită să aibă 

şi ei pretenţii faţă de noi.  

 

Proiectul de hotărâre privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului 

general al Judeţului Alba, în anul 2019 a fost aprobat cu 20 de voturi „pentru”, fiind adoptată 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 326/13 decembrie 2018   

20 voturi „pentru”, astfel: domnul președinte Ion Dumitrel, domnii vicepreședinți Fulea 

Dumitru și Hațegan Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: Albani Rocchetti 

Simone, Arion Cosmin, Cherecheș Ioan Dan, Ceteraş Marius Nicolae, Cenuşa Marin, Comşa 

Cătălin Răzvan, Feneșer Gheorghe, Giurgiu Marcel Olimpiu, Morar Mihai Lucian, Negruțiu 

Adrian-Emil, Ponoran Tudor, Simion Marcel, Stănescu Vasile, Șarlea Iuliana, Tătar Virgil, 

Ursaleș Traian Nicolae şi Uțiu Ioan. 

0 Voturi „împotrivă”  

8 Abțineri domnii consilieri județeni Dumitru Bogdan Mihai, Luca Nicolae, Mureșan 

Corneliu, Oţoiu Marcel, Pușcă Nicolae, Radu Călin, Sandea Dorin Gheorghe și Tomuș Dorel. 

Domnii consilieri județeni Fulea Ioan și Prodan Gheorghe Lucian nu au participat la vot. 

 

Continuă şedinţa cu proiectele de hotărâri suplimentar înscrise pe ordinea de zi 

 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii de restricții temporare parțiale de 

circulație pe drumurile județene DJ 107A, DJ 107C și DJ 705B 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Simone Albani Rocchetti: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 
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 Domnul consilier județean Marcel Simion: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

 Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul secretar al județului, Vasile Bumbu: 

Cu un număr de 30 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 327. 

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea instituirii de restricții temporare parțiale de 

circulație pe drumurile județene DJ 107A, DJ 107C și DJ 705B a fost aprobat cu 30 de voturi 

„pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 327/13 decembrie 2018   

30 voturi „pentru”, astfel: domnul președinte Ion Dumitrel, domnii vicepreședinți Fulea 

Dumitru și Hațegan Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: Albani Rocchetti 

Simone, Arion Cosmin, Cherecheș Ioan Dan, Ceteraş Marius Nicolae, Cenuşa Marin, Comşa 

Cătălin Răzvan, Dumitru Bogdan Mihai, Feneșer Gheorghe, Fulea Ioan, Giurgiu Marcel 

Olimpiu, Luca Nicolae, Morar Mihai Lucian, Mureșan Corneliu, Negruțiu Adrian-Emil, Oţoiu 

Marcel, Ponoran Tudor, Prodan Gheorghe Lucian, Pușcă Nicolae, Radu Călin, Sandea Dorin 

Gheorghe, Simion Marcel, Stănescu Vasile, Șarlea Iuliana, Tătar Virgil, Tomuș Dorel, Ursaleș 

Traian Nicolae şi Uțiu Ioan. 

0 Voturi „împotrivă”  

0 Abțineri 

 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

 2. Proiect 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) 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

Domnul consilier județean Cătălin Răzvan Comșa: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Ioan Fulea: 

 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Mihai Lucian Morar: 

 Comisia nr. 5, aviz favorabil. 

  

Domnul consilier județean Călin Radu: 

Vreau să întreb ceva. 

Ce anume presupune implicarea în acest Proiect? 

Domnul Marian Florin Aitai  - director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba: 

Din partea Consiliului Judeţean nu implică absolut nimic, nicio implicare în afară de ...  

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

Finaţare? 

Domnul Marian Florin Aitai  - director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba: 

Finaţare, da.  

Deci, sunt 4 membri la ADSEA: Consiliul Judeţean, Parcul Industrial şi două 

Universităţi: Universitatea din Timişoara şi Universitatea 1 Decembrie din Alba Iulia.  
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Proiectul este depus de către Asociaţie, nu suntem nici parteneri, doar imbold pentru 

reprezentantul Consiliului Judeţean în Consiliul Director al ADSEA, să depună Proiectul. 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

Deci este vorba de cercetare-inovare, se încearcă pe Proiectul care l-am avut anii trecuţi, 

care a trecut de sustenabilitate. Continuăm ideea de cercetare-inovare în Cugir, se reia o tradiţie 

care a fost întreuptă la un moment dat. 

Domnul Marian Florin Aitai  - director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba: 

E o continuare… 

Domnul consilier județean Călin Radu: 

Nu înţelegeam care e rolul Consiliului Judeţean? 

Suntem traşi la răspundere la finalizarea Proiectului?  

Domnul Marian Florin Aitai  - director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba: 

Nu suntem deloc Consiliul Judeţean Alba, solicitantul … 

Domnul consilier județean Călin Radu: 

De aceea am şi întrebat, să fim feriţi de asta. 

Domnul Marian Florin Aitai  - director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba: 

Nu, nu. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

Da, mulţumesc mult. 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul secretar al județului, Vasile Bumbu: 

Cu un număr de 30 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 328. 

 

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) a fost aprobat cu 30 de voturi „pentru”, fiind 

adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 328/13 decembrie 2018   

30 voturi „pentru”, astfel: domnul președinte Ion Dumitrel, domnii vicepreședinți Fulea 

Dumitru și Hațegan Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: Albani Rocchetti 

Simone, Arion Cosmin, Cherecheș Ioan Dan, Ceteraş Marius Nicolae, Cenuşa Marin, Comşa 

Cătălin Răzvan, Dumitru Bogdan Mihai, Feneșer Gheorghe, Fulea Ioan, Giurgiu Marcel 

Olimpiu, Luca Nicolae, Morar Mihai Lucian, Mureșan Corneliu, Negruțiu Adrian-Emil, Oţoiu 

Marcel, Ponoran Tudor, Prodan Gheorghe Lucian, Pușcă Nicolae, Radu Călin, Sandea Dorin 

Gheorghe, Simion Marcel, Stănescu Vasile, Șarlea Iuliana, Tătar Virgil, Tomuș Dorel, Ursaleș 

Traian Nicolae şi Uțiu Ioan. 

0 Voturi „împotrivă”  

0 Abțineri 

 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

 3. Proiect 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 
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Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Simone Albani Rocchetti: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

  

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul secretar al județului, Vasile Bumbu: 

A fost adoptată Hotărârea nr. 329, cu un număr de 30 de voturi pentru. 

 

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 a fost aprobat cu 30 de voturi „pentru”, fiind 

adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 329/13 decembrie 2018   

30 voturi „pentru”, astfel: domnul președinte Ion Dumitrel, domnii vicepreședinți Fulea 

Dumitru și Hațegan Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: Albani Rocchetti 

Simone, Arion Cosmin, Cherecheș Ioan Dan, Ceteraş Marius Nicolae, Cenuşa Marin, Comşa 

Cătălin Răzvan, Dumitru Bogdan Mihai, Feneșer Gheorghe, Fulea Ioan, Giurgiu Marcel 

Olimpiu, Luca Nicolae, Morar Mihai Lucian, Mureșan Corneliu, Negruțiu Adrian-Emil, Oţoiu 

Marcel, Ponoran Tudor, Prodan Gheorghe Lucian, Pușcă Nicolae, Radu Călin, Sandea Dorin 

Gheorghe, Simion Marcel, Stănescu Vasile, Șarlea Iuliana, Tătar Virgil, Tomuș Dorel, Ursaleș 

Traian Nicolae şi Uțiu Ioan. 

0 Voturi „împotrivă”  

0 Abțineri 

 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de 

funcţii ale Serviciului Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo Alba 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Marcel Simion: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Vasile Stănescu: 

 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 

Domnul consilier județean Corneliu Mureşan: 

Ce anume se modifică în Organigramă? Ce anume? Nu am văzut încărcat Proiectul sau a 

fost încărcat în dimineaţa aceasta? 

Domnul Horaţiu Zaharia Suciu - şef birou, Biroul resurse umne din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba: 

Se transformă un post vacant de natură contractuală, dintr-un grad profesional de nivel 

inferior într-un grad profesional de nivel superior şi se desfiinţează și respectiv se înfiinţează un 

post de natură contractuală. Este vorba de aceste două posturi. 

Domnul consilier județean Traian Nicolae Ursaleş 

Referitor la acest proiect de hotărâre, în urmă cu un an, când s-a înfiinţat acest Serviciu, 

eu am fost cred că singurul care a fost împotrivă şi spuneam de atuncea că se vor crea noi posturi 
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când putea fi bine să funcţioneze în cadrul Consiliului Judeţean Alba, iată că deja sunt 4 posturi 

de contabilitate-achiziţii publice, care ălea puteau să nu fie. 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

Ce vreau să spun, în principiu sunt de acord cu tine, numai că în ţară, în general în judeţe 

cum suntem noi, cum e Argeşul, Sibiul, sunt mult mai mult decât atât dezvoltate. 

Suntem un judeţ ca şi turism montan, ca şi pericol referitor la serviciile de asigurare 

oferite de Salvamont sunt asemănătoate celorlalte, şi ăsta este motivul. 

Voiam să vă spun că din nefericire trebuie să căutăm oameni care vor să vină, adică nu 

mai sunt, unii vin alţii pleacă, înţelegeţi? 

Şi aici este o problemă mare, că degeaba scoatem noi la concurs că nu vin oameni la 

concurs. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul consilier județean Traian Nicolae Ursaleş 

Mă abţin. 

Domnul secretar al județului, Vasile Bumbu: 

O abţinere din partea domnului consilier judeţean Traian Nicolae Ursaleş. 

Cu 29 de voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 330. 

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de 

funcţii ale Serviciului Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo Alba a fost aprobat cu 29 de voturi 

„pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 330/13 decembrie 2018   

29 voturi „pentru”, astfel: domnul președinte Ion Dumitrel, domnii vicepreședinți Fulea 

Dumitru și Hațegan Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: Albani Rocchetti 

Simone, Arion Cosmin, Cherecheș Ioan Dan, Ceteraş Marius Nicolae, Cenuşa Marin, Comşa 

Cătălin Răzvan, Dumitru Bogdan Mihai, Feneșer Gheorghe, Fulea Ioan, Giurgiu Marcel 

Olimpiu, Luca Nicolae, Morar Mihai Lucian, Mureșan Corneliu, Negruțiu Adrian-Emil, Oţoiu 

Marcel, Ponoran Tudor, Prodan Gheorghe Lucian, Pușcă Nicolae, Radu Călin, Sandea Dorin 

Gheorghe, Simion Marcel, Stănescu Vasile, Șarlea Iuliana, Tătar Virgil, Tomuș Dorel şi Uțiu 

Ioan. 

0 Voturi „împotrivă”  

1 Abținere domnul consilier județean Ursaleș Traian Nicolae. 

 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un 

imobil situat administrativ în comuna Lunca Mureşului, judeţul Alba 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Simone Albani Rocchetti: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

  

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  
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Domnul secretar al județului, Vasile Bumbu: 

Cu un număr de 30 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 331. 

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru un 

imobil situat administrativ în comuna Lunca Mureşului, judeţul Alba a fost aprobat cu 30 de 

voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 331/13 decembrie 

2018   

30 voturi „pentru”, astfel: domnul președinte Ion Dumitrel, domnii vicepreședinți Fulea 

Dumitru și Hațegan Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: Albani Rocchetti 

Simone, Arion Cosmin, Cherecheș Ioan Dan, Ceteraş Marius Nicolae, Cenuşa Marin, Comşa 

Cătălin Răzvan, Dumitru Bogdan Mihai, Feneșer Gheorghe, Fulea Ioan, Giurgiu Marcel 

Olimpiu, Luca Nicolae, Morar Mihai Lucian, Mureșan Corneliu, Negruțiu Adrian-Emil, Oţoiu 

Marcel, Ponoran Tudor, Prodan Gheorghe Lucian, Pușcă Nicolae, Radu Călin, Sandea Dorin 

Gheorghe, Simion Marcel, Stănescu Vasile, Șarlea Iuliana, Tătar Virgil, Tomuș Dorel, Ursaleș 

Traian Nicolae şi Uțiu Ioan. 

0 Voturi „împotrivă”  

0 Abțineri 

 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

 6. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului - 

monument istoric, situat administrativ în municipiul Sebeş, Piaţa Primăriei, nr. 3, judeţul Alba, 

înscris în CF nr. 1025 Sebeş, cu nr. top. 1502, 1503 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

Domnul consilier județean Cătălin Răzvan Comșa: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone Albani Rocchetti: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

  

Domnul Ioan Bodea - director executiv, Direcţia gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba: 

Este vorba de spaţiul unde funcţionează în prezent Muzeul din Sebeş.  

Municipiul Sebeş e interesat să-l preia. 

Domnul secretar al județului, Vasile Bumbu: 

Da, şi-au exprimat intenţia, dar nu pot să-l achiziţioneze decât după ce îşi exprimă Județul 

Alba prin Consiliul Judeţean Alba dreptul de preemţiune. 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

Da, noi nu le luăm Muzeul lor. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

Comisia 1 şi Comisia 2 Avize favorabile 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul secretar al județului, Vasile Bumbu: 

9 abţineri din partea grupului de consilieri judeţeni ai Partidului Social Democrat. 

21 de voturi pentru,  nu se adoptă hotărâre din lipsă de cvorum. 

 

Proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului - 

monument istoric, situat administrativ în municipiul Sebeş, Piaţa Primăriei, nr. 3, judeţul Alba, 

înscris în CF nr. 1025 Sebeş, cu nr. top. 1502, 1503 nu a fost aprobat, întrucât au fost doar 21 de 
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voturi „pentru”, fiind necesar un număr minim de 22 de voturi „pentru” - ceea ce reprezintă 2/3 

din numărul consilierilor judeţeni în funcţie (conform unei decizii pronunţată de Curtea de Apel 

Alba Iulia în dosarul nr. 6159/107/2017, într-o speţă identică). 

21 voturi „pentru”, astfel: domnul președinte Ion Dumitrel, domnii vicepreședinți Fulea 

Dumitru și Hațegan Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: Albani Rocchetti 

Simone, Arion Cosmin, Cherecheș Ioan Dan, Ceteraş Marius Nicolae, Cenuşa Marin, Comşa 

Cătălin Răzvan, Feneșer Gheorghe, Fulea Ioan, Giurgiu Marcel Olimpiu, Morar Mihai Lucian, 

Negruțiu Adrian-Emil, Ponoran Tudor, Simion Marcel, Stănescu Vasile, Șarlea Iuliana, Tătar 

Virgil, Ursaleș Traian Nicolae şi Uțiu Ioan. 

0 Voturi „împotrivă”  

9 Abțineri: domnii consilieri județeni Dumitru Bogdan Mihai, Luca Nicolae, Mureșan 

Corneliu, Oţoiu Marcel, Prodan Gheorghe Lucian, Pușcă Nicolae, Radu Călin, Sandea Dorin 

Gheorghe și Tomuș Dorel.  

 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării temporare 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, aflat  în intravilanul 

localității Ocna Mureș, în vederea modernizării 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

 Domnul consilier județean Simone Albani Rocchetti: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

  

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul secretar al județului, Vasile Bumbu: 

Cu 30 de voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 332. 

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea predării temporare 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, aflat  în intravilanul localității Ocna 

Mureș, în vederea modernizării a fost aprobat cu 30 de voturi „pentru”, fiind adoptată 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 332/13 decembrie 2018   

30 voturi „pentru”, astfel: domnul președinte Ion Dumitrel, domnii vicepreședinți Fulea 

Dumitru și Hațegan Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: Albani Rocchetti 

Simone, Arion Cosmin, Cherecheș Ioan Dan, Ceteraş Marius Nicolae, Cenuşa Marin, Comşa 

Cătălin Răzvan, Dumitru Bogdan Mihai, Feneșer Gheorghe, Fulea Ioan, Giurgiu Marcel 

Olimpiu, Luca Nicolae, Morar Mihai Lucian, Mureșan Corneliu, Negruțiu Adrian-Emil, Oţoiu 

Marcel, Ponoran Tudor, Prodan Gheorghe Lucian, Pușcă Nicolae, Radu Călin, Sandea Dorin 

Gheorghe, Simion Marcel, Stănescu Vasile, Șarlea Iuliana, Tătar Virgil, Tomuș Dorel, Ursaleș 

Traian Nicolae şi Uțiu Ioan. 

0 Voturi „împotrivă”  

0 Abțineri 

 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al 

Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor instituţiilor publice și 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru trimestrul IV al anului 2018 
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Domnii consilieri județeni Fulea Ioan, Morar Mihai Lucian, Mureșan Corneliu, Prodan 

Gheorghe Lucian și Radu Călin  nu au participat la dezbateri. 

 

Domnul secretar al județului, Vasile Bumbu: 

Nu participă la dezbateri şi la vot domnii consilieri judeţeni Radu Călin, Mureşan 

Corneliu, Morar Mihai Lucian.    

Avizele comisiilor de specialitate  

 

Domnul consilier județean Cătălin Răzvan Comșa: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone Albani Rocchetti: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Marcel Simion: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Ioan Fulea: 

 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Mihai Lucian Morar: 

 Comisia nr. 5, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Vasile Stănescu: 

 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

Nu partipă la vot domnul consilier Traian Ursaleş? 

Domnul consilier județean Traian Nicolae Ursaleş 

Nu! 

Particip. 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

Am înţeles. 

Domnul consilier județean Traian Nicolae Ursaleş 

Chiar particip. 

Aşa după cum ştim, contul de execuţie e oglinda a ceea ce am făcut. 

Încă de la începutul anului acesta şi anul trecut şi la aprobarea bugetului, tot timpul am 

atras atenţia şi anume, dezvoltare, dezvoltare, dezvoltare. 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

Încet, încet ne revenim. 

Domnul consilier județean Traian Nicolae Ursaleş 

Ne revenim, dar problema e că pe partea de consiliu judeţean, la dezvoltare s-au cheltuit 

doar 9,71% din bugetul judeţean. 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

Explicaţia există. 

Domnul consilier județean Traian Nicolae Ursaleş 

Şi pe funcţionare 90,29%, ceea ce este mult, mult sub ceea ce ar trebui să fie. 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

Se plătesc salarii. 

 Dar la începutul anului nu aveam decât 2 licitaţii de valoare mică, acum avem o 

sumedenie de drumuri care sunt deja în execuţie, sunt semnate contracte şi se lucrează. 

Avem lucrări la alte instituţii care ţin de instituţia noastră, deci sunt în lucru. 

A durat mult, sunt probleme cu firmele, după cum ştiţi că le avem toţi din administraţie, 

în sensul că nu vin la licitaţie sau au mai multe lucrări şi lucrează încet.   

Domnul consilier județean Traian Nicolae Ursaleş 

Eu sper să vină şi vremea aia când măcar 20% dacă nu mai mult. 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

La anul pe vremea aceasta o să ne lauzi, Traiane. 

Domnul consilier județean Traian Nicolae Ursaleş 
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Mulţumesc mult. 

La instituţiile din subordinea Consiliului Judeţean Alba, situaţia este şi mai catastrofă, 

pentru că acolo au cheltuit pe partea de dezvoltare doar 4,18%. 

Şi aceste instituţii au primit tranşe. 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

Decât să investească în altceva, banii vor rămâne în excedent, în Fondul de dezvoltare cu 

care vor continua proiectele care au fost începute, în cazul dânşilor, mă refer la investiţii. 

Domnul consilier județean Traian Nicolae Ursaleş 

Domnule preşedinte, încă o dată vă rog să nu luaţi ... 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

Nu, nu, nu. 

Domnul consilier județean Traian Nicolae Ursaleş 

Prin ceea ce se observă şi cred că este foarte constructiv să discutăm şi cu directorii de la 

toate instituţiile din subordine şi să facem ceva ca să creştem. 

Până la urma urmei, toţi ne dorim ca să dezvoltăm acest judeţ. 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

Categoric. 

Şi este acelaşi lucru care îl dorim şi noi. 

V-am spus, investiţiile mari la care s-au făcut licitaţii, uitaţi la Ocna Mureş, care acum 

câţiva ani de zile am fost de acord şi ne-am asociat, deja se lucrează puternic, acum sunt lucrările 

în toi din motivele care le ştim. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul secretar al județului, Vasile Bumbu: 

2 abţineri din partea consilierilor judeţeni Nicolae Luca şi Traian Nicolae Ursaleş. 

5 consilieri judeţeni nu au participat la dezbateri şi la vot. 

Cu un număr de 23 voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 333. 

 

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 

a fost aprobat cu 23 de voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 

333/13 decembrie 2018   

23 voturi „pentru”, astfel: domnul președinte Ion Dumitrel, domnii vicepreședinți Fulea 

Dumitru și Hațegan Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: Albani Rocchetti 

Simone, Arion Cosmin, Cherecheș Ioan Dan, Ceteraş Marius Nicolae, Cenuşa Marin, Comşa 

Cătălin Răzvan, Dumitru Bogdan Mihai, Feneșer Gheorghe, Giurgiu Marcel Olimpiu, Negruțiu 

Adrian-Emil, Oţoiu Marcel, Ponoran Tudor, Pușcă Nicolae, Sandea Dorin Gheorghe, Simion 

Marcel, Stănescu Vasile, Șarlea Iuliana, Tătar Virgil, Tomuș Dorel şi Uțiu Ioan. 

0 Voturi „împotrivă”  

2 Abțineri domnii consilieri județeni Luca Nicolae și Ursaleș Traian Nicolae. 

Domnii consilieri județeni Fulea Ioan, Morar Mihai Lucian, Mureșan Corneliu, Prodan 

Gheorghe Lucian și Radu Călin  nu au participat la vot. 

 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

 9. Proiect de hotărâre cu privire la  rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 

anul 2018 al Societăţii „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA 

 

Domnul consilier județean Tătar Virgil nu a participat la dezbateri. 
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Domnul consilier județean Virgil Tătar: 

Domnule Preşedinte, eu nu particip la dezbateri şi nu votez.  

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

Domnul consilier județean Cătălin Răzvan Comșa: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Mihai Lucian Morar: 

 Comisia nr. 5, fără aviz.  

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

Fără aviz, am înţeles.  

Domnul consilier județean Nicolae Luca: 

Atunci când a fost numită doamna directoare la conducerea DPL, ni s-a spus că la 

sfârşitul anului o să vină cu un raport la tot ce a făcut ca şi activitate. Evident, ce s-a întâmplat 

acum 2 şedinţe, nu mai are cum să vină, dar totuşi.   

Doamna directoare economică. 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

Ea este, este şi acuma. 

Domnul consilier județean Nicolae Luca: 

Promitea că o să vină la sfârşit de an şi o să ne facă oglinda a tot ceea ce fac ei acolo ca şi 

activitate. Din păcate dacă am aprobat în 2018, 300 de milioane de lei vechi, venim la sfârşitul 

lui 2018 cu 22 de miliarde minus. E o gaură mare, o gaură neagră a Consiliului Judeţean Alba. 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

Nu e a Consiliului Judeţean Alba, să nu amestecăm lucrurile. 

Sunt două lucruri diferite, e o societate, e treaba lor, se administrează singură, nu e treaba 

Consiliului Judeţean Alba. 

Domnul consilier județean Nicolae Luca: 

Mă refer la această structură. 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

Am înţeles, deci o să vă spună domnul director Marian Aitai cum stă cu închiderea 

multianuală. 

În ceea ce priveşte însă firma, deja a început să-şi revină, a avut aceleaşi probleme pe care 

le au toate firmele din construcţii. 

O dată, au întârziat mult lucrările pe care le-au contractat pentru că au întârziat 

administraţiile locale să scoată la licitaţie lucrări, din motivele pe care le ştim, cum se derulează 

achiziţiile. 

Doi, începând din toamna asta, au început să-şi revină şi să lucreze pe profit, în ultima 

lună chiar un profit frumos.  

Asta înseamnă că au început să lucreze şi să vină din urmă lucrări care le-au început şi le-

au angajat. În ceea ce priveşte pe viitor, deja sunt contracte pentru anul viitor la aproape 20 de 

milioane de lei, plus alte licitaţii la care participă în continuare, deci speranţa în şansa de a-şi 

reveni este reală. Plus faptul, dacă mai ţineţi minte anul trecut când a crescut preţul la bitum. 

Problema asta dificilă cu creşterea preţului la materiale o au toate firmele de construcţii.  

Însă analiza care a făcut-o noul Consiliu de Administraţie, este că au început să-şi revină 

şi să remedieze ceea ce aţi observat dumneavoastră.  

Domnul Marian Florin Aitai  - director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba: 

Da, dacă-mi permiteţi doar din punct de vedere tehnic, cifrele din proiectul de hotărâre 

privind rectificarea. 

Sunt la sfârşitul lunii octombrie pentru că aşa se face întotdeauna. În luna noiembrie, sunt 

6 miliarde pe plus, închisă luna. Deci, pierderile o să fie mult mai mici la sfârşit, care o să vi le 

prezentăm la închiderea anului financiar undeva prin martie-aprilie anul viitor. Aceste pierderi se 

suportă legal, sunt nişte prevederi foarte clare, avem rezerve legale constituite la societate. 
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Domnul președinte Ion Dumitrel: 

Deci firma suportă pierderile, nu Consiliul Judeţean Alba. 

Domnul Marian Florin Aitai  - director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba: 

Firma, firma, scuze! Şi sunt rezervele legale din profitul anilor anteriori. Deci această 

pierdere este suportată integral cum se închide anul. Principala cauză, cum a spus şi domnul 

preşedinte, este faptul că la începutul acestui an, firma a intrat cu contracte foarte puţine şi 

contracte vechi, din judeţul Mureş, care au fost foarte dezavantajoase. 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

Din cauza creşterii preţurilor. 

Domnul consilier județean Nicolae Luca: 

Contractele acestea, cine le-a făcut? 

Domnul Marian Florin Aitai  - director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba: 

Firma. 

Domnul consilier județean Nicolae Luca: 

Şi responsabilul cine este? 

Domnul Marian Florin Aitai  - director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba: 

Conducerea veche, nu din anul acesta, din anul precedent.  

Domnul consilier județean Nicolae Luca: 

Şi atunci noi către ce ne îndreptăm? 

Domnul Marian Florin Aitai  - director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba: 

În acest moment sunt contracte care ca şi cifră de afaceri sunt exact cum s-a aprobat 

bugetul în acest an, deci de 200 de miliarde bani vechi. Contractele le au semnate, deci anul 

viitor o să fie cu totul şi cu totul altă situaţie. 

Domnul consilier județean Nicolae Luca: 

Eu ziceam să vorbim despre asumare. Cine îşi asumă tot minusul ăsta, până la urmă? 

Cine şi-l asumă? 

Domnul Marian Florin Aitai  - director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba: 

Nu şi-l asumă Consiliul Judeţean, ci firma. 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

Îşi recuperează, nu e o problemă asta domnule Călin Radu. 

Domnul consilier județean Călin Radu: 

Spunea un coleg că ar fi bine să notăm, să filmăm lucrurile astea, pentru că aşa vor fi şi 

anul viitor.  

Spun acest lucru, pentru că anul trecut pe vremea aceasta, la fel a fost discuţia şi la fel 

spuneam domnului proaspăt manager atuncea, că lucrurile nu vor sta cum le-a planificat dânsul 

şi anul trecut ni se spunea că ce frumos şi ce profit va avea DPL-ul pentru că, ce frumos contract 

are pentru iarna care va veni şi ce profituri vor fi.  

Atunci, pe acel considerent, golurile de casă le-am acoperit într-un fel, practic acest lucru 

îl vom face şi de data asta, vom acoperi iarăşi golurile de casă că aşa va fi la noi în fiecare an.    

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

Am înţeles. Sperăm să nu. 

 Domnul secretar al județului, Vasile Bumbu: 

În Procesul verbal redau, ca urmare a înregistrării şedinţei, ceea ce spuneţi 

dumneavoastră. Avem în acest sens şi stenograma.  

Domnul consilier județean Călin Radu: 

Eu ziceam de filmat. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
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Domnul președinte Ion Dumitrel: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

 Domnul secretar al județului, Vasile Bumbu: 

Abţineri din partea domnilor consilieri judeţeni Sandea Dorin Gheorghe, Dumitru 

Bogdan Mihai, Radu Călin, Mureşan Corneliu, Luca Nicolae, Prodan Gheorghe Lucian, Oţoiu 

Marcel, Pușcă Nicolae, Tomuş Dorel, Arion Cosmin şi Ursaleş Traian Nicolae, în total 11 

abţineri. 

Domnul consilier judeţean Tătar Virgil nu a participat la dezbateri şi la vot. 

Cu 18 de voturi pentru a fost adoptată Hotărârea nr. 334. 

 

Proiectul de hotărâre cu privire la  rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 

anul 2018 al Societăţii „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA a fost aprobat cu 18 de voturi 

„pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 334/13 decembrie 2018   

18 voturi „pentru”, astfel: domnul președinte Ion Dumitrel, domnii vicepreședinți Fulea 

Dumitru și Hațegan Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: Albani Rocchetti 

Simone, Cherecheș Ioan Dan, Ceteraş Marius Nicolae, Cenuşa Marin, Comşa Cătălin Răzvan, 

Feneșer Gheorghe, Fulea Ioan, Giurgiu Marcel Olimpiu, Morar Mihai Lucian, Negruțiu Adrian-

Emil, Ponoran Tudor, Simion Marcel, Stănescu Vasile, Șarlea Iuliana şi Uțiu Ioan. 

0 Voturi „împotrivă”  

11 Abțineri domnii consilieri județeni Arion Cosmin, Dumitru Bogdan Mihai, Luca 

Nicolae, Mureșan Corneliu, Oţoiu Marcel, Prodan Gheorghe Lucian, Pușcă Nicolae, Radu Călin, 

Sandea Dorin Gheorghe, Tomuș Dorel și Ursaleș Traian Nicolae. 

Domnul consilier județean Tătar Virgil nu a participat la vot. 

 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

 10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a 

bugetului local al Judeţului Alba  şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2018 

 

Domnii consilieri județeni Fulea Ioan,  Morar Mihai Lucian, Prodan Gheorghe Lucian și 

Radu Călin nu au participat la dezbateri. 

 

Domnul secretar al județului, Vasile Bumbu: 

Nu participă la dezbateri şi la vot domnii consilieri judeţeni Radu Călin, Prodan 

Gheorghe Lucian, Fulea Ioan şi Morar Mihai. 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

Domnul consilier județean Cătălin Răzvan Comșa: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone Albani Rocchetti: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Marcel Simion: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Ioan Fulea: 

 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Mihai Lucian Morar: 

 Comisia nr. 5, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Vasile Stănescu: 

 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 
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Domnul președinte Ion Dumitrel: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul secretar al județului, Vasile Bumbu: 

Cu 26 de voturi pentru, a fost adoptată Hotărârea nr. 335.  

Nu au participat la vot domnii consilieri judeţeni Radu Călin, Prodan Gheorghe Lucian, 

Fulea Ioan şi Morar Mihai. 

 

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 a fost aprobat cu 26 de voturi „pentru”, 

fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 335/13 decembrie 2018   

26 voturi „pentru”, astfel: domnul președinte Ion Dumitrel, domnii vicepreședinți Fulea 

Dumitru și Hațegan Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: Albani Rocchetti 

Simone, Arion Cosmin, Cherecheș Ioan Dan, Ceteraş Marius Nicolae, Cenuşa Marin, Comşa 

Cătălin Răzvan, Dumitru Bogdan Mihai, Feneșer Gheorghe, Giurgiu Marcel Olimpiu, Luca 

Nicolae, Mureșan Corneliu, Negruțiu Adrian-Emil, Oţoiu Marcel, Ponoran Tudor, Pușcă 

Nicolae, Sandea Dorin Gheorghe, Simion Marcel, Stănescu Vasile, Șarlea Iuliana, Tătar Virgil, 

Tomuș Dorel, Ursaleș Traian Nicolae şi Uțiu Ioan. 

0 Voturi „împotrivă”  

0 Abțineri 

Domnii consilieri județeni Fulea Ioan,  Morar Mihai Lucian, Prodan Gheorghe Lucian și 

Radu Călin nu au participat la vot. 

     

Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului Județean 

Alba din data de 27 noiembrie 2018 

 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

Procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței ordinară a Consiliului Județean Alba din data 

de 27 noiembrie 2018. 

 

Se supune la vot aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a 

Consiliului Județean Alba din data de 27 noiembrie 2018 

 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul secretar al județului, Vasile Bumbu: 

Procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței ordinară a Consiliului Județean Alba din data 

de 27 noiembrie 2018 a fost aprobat cu 30 de voturi pentru. 

 

Procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului Județean Alba din 

data de 27 noiembrie 2018 a fost aprobat cu 30 de voturi „pentru”, astfel: 

30 voturi „pentru”, astfel: domnul președinte Ion Dumitrel, domnii vicepreședinți Fulea 

Dumitru și Hațegan Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: Albani Rocchetti 

Simone, Arion Cosmin, Cherecheș Ioan Dan, Ceteraş Marius Nicolae, Cenuşa Marin, Comşa 

Cătălin Răzvan, Dumitru Bogdan Mihai, Feneșer Gheorghe, Fulea Ioan, Giurgiu Marcel 

Olimpiu, Luca Nicolae, Morar Mihai Lucian, Mureșan Corneliu, Negruțiu Adrian-Emil, Oţoiu 

Marcel, Ponoran Tudor, Prodan Gheorghe Lucian, Pușcă Nicolae, Radu Călin, Sandea Dorin 

Gheorghe, Simion Marcel, Stănescu Vasile, Șarlea Iuliana, Tătar Virgil, Tomuș Dorel, Ursaleș 

Traian Nicolae şi Uțiu Ioan. 
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0 Voturi „împotrivă”  

0 Abțineri 

 

Consultarea Planurilor anuale de acţiune privind serviciile sociale elaborate de autorităţi 

ale administraţiei publice locale din Judeţul Alba. 

 

Domnul secretar al județului, Vasile Bumbu: 

Mai aveam pe Ordinea de zi trecut un punct cu referire la consultarea Planurilor anuale 

de acţiune privind serviciile sociale elaborate de autorităţile administraţiei publice locale din 

judeţul Alba.  

În conformitate cu prevederile art. 118 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, 

autorităţile publice locale au obligaţia de a întocmi Planuri anuale de acţiune, planuri anuale care 

se transmit spre consultare Consiliului Judeţean, după care aceste planuri vor fi aprobate de 

autorităţile administraţiei publice locale.  

Am pus pe site doar cele 3 Planuri anuale de acţiune pe care le-am primit până în 

momentul de faţă pentru consultare, respectiv cele întocmite de autorităţile administraţiei publice 

locale ale municipiilor Aiud, Sebeş şi Alba Iulia.      

 

Au fost supuse procedurii consultării consiliului judeţean prevăzută de art. 118 alin. 3 

din Legea nr. 2922011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, Planurile 

anuale de acţiune privind serviciile sociale elaborate de Municipiul Alba Iulia, Municipiul Aiud 

şi Municipiul Sebeş. 

 

Domnul consilier județean Dorin Gheorghe Sandea: 

Domnule preşedinte, pentru domnul director al DGASPC Alba o întrebare aş avea. 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

Este aici. 

Domnul consilier județean Dorin Gheorghe Sandea: 

O întrebare aş avea. La Organigramă, respectiv Stat de funcţii, vorbiţi de adaptarea 

legislativă privind o cerinţă, un acquisul european privind încărcarea cu asistaţi în Centre de 

ocrotire, inclusiv pentru adulţi. 

Aşa cum ştim că s-a procedat şi la copii, educaţional, limitare a încărcării, reducere la 50 

de personae şi spuneaţi acolo că deja de la 115 câţi sunt la Abrud, s-a procedat, începând cu vara 

acestui an la o rezolvare a acestei încărcări şi că până la sfârşitul acestui an, până în decembrie, 

ne încadrăm în cei 50, cu efecte asupra personalului.  

Am cerut o precizare, spuneaţi că încărcarea maximă cu angajaţi la un ocrotit, cel mult un 

angajat. 

Domnul Valentin Ioan Frăcea - director general al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba: 

Unu la unu. 

Domnul consilier județean Dorin Gheorghe Sandea: 

Deci unu la unu, cel mult. Asta înseamnă, cel mult un angajat la un ocrotit, deci nu pot fi 

doi angajaţi la un ocrotit. 

Domnul Valentin Ioan Frăcea - director general al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba: 

Ba da, pot fi doi angajaţi la un ocrotit. 

Domnul consilier județean Dorin Gheorghe Sandea: 

De acord, dar în aceste condiţii spuneaţi că deja s-a recurs la rezolvarea problemei cu 

reduceri de peste câteva zeci, 30 şi de posturi sau aşa ceva. 

Domnul Valentin Ioan Frăcea - director general al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba: 

De la Abrud, da. 

Domnul consilier județean Dorin Gheorghe Sandea: 

Nu aţi precizat, vacante şi radiate sau şi cu persoane şi cum aţi rezolvat aceste persoane?  
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Pentru că, de ce vă pun întrebarea aceasta?  

Sigur că legea e lege, trebuie aplicată, dar aveţi acolo o reducere graduală de 25% 

diminuarea finaţării de la stat, tocmai ca să nu forţaţi în avans, să creaţi probleme sociale.  

Dacă, sunt rezolvate aceste lucruri. Pentru că se vorbeşte de posibilitatea diminuării, 

finaţării graduale cu câte două tranşe pe an, deci asta înseamnă o eşalonare a rezolvării 

angajaţilor, respectiv de mutare a personalului ocrotit, cum spuneaţi, pe bază de proiecte, cu 

asistenţi maternali, ceva asemănător, eşalonat, cu câte 7 posturi/an, executat gradual.  

Sunt sau nu sunt probleme sociale? Asta e întrebarea.              

Domnul Valentin Ioan Frăcea - director general al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba: 

Sunt două părţi ale problemei, referitoare la beneficiari şi referitoare la angajaţi.  

În ceea ce priveşte beneficiarii, aşa cum am menţionat, la sfârşitul acestui an la Abrud – 

este vorba doar de Centrul de Îngrijire Abrud, vom avea 50 de beneficiari pe centru. Exact cum 

prevede O.U.G. nr. 69 din 2018. Referitor la numărul de personal, au fost reduse posturile, unele 

vacante că noi nu am avut angajaţi pâna acuma pe CIA unu la unu, am avut doar 80 de norme.  

S-au redus cele 30 de norme, în momentul de faţă doar 50 de norme mai sunt prevăzute 

pentru Centrul de la Abrud. Ceilalţi 30 de angajaţi, au fost transferaţi spre Locuinţele Protejate 

din zona Abrud, ca să respectăm cerinţele Inspecţiei Sociale care ne-a lăsat masură să angajăm 

unu la unu. Deci nu a fost  afectat nici personalul.  

Referitor la asistenţii maternali, acolo este vorba de un alt Proiect, nu este pe adulţi. Este 

vorba de un Proiect care are legătură cu dezvoltarea reţelei de asistenţă maternală şi finanţat de 

un Proiect al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului. Parteneri sunt toate judeţele din 

ţară.   

 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

Mulţumim.  

Domnul consilier județean Marcel Oţoiu: 

Mulţumesc mult domnule preşedinte. 

Voiam să transmit pentru Consiliul Judeţean Alba, pentru colegii din Consiliul Judeţean 

Alba, mulţumirile conducerii Ministerului Transporturilor pentru felul în care am reuşit să 

integrăm Proiectul pe care l-am realizat de 1 Decembrie „Fumegând se reîntoarece Pacificul” şi 

sosirea trenului regal cu locomotiva Pacific în Alba Iulia.  

Au fost câteva lucruri de natură tehnică, care nu ne-au permis să o aducem în acele 

condiţii de presiune cum îi spunem noi, din punct de vedere tehnic, dar fumegând, oricum am 

adus-o.  

Am reuşit să respectăm titlul Proiectului şi ceea ce am gândit în acel Proiect.  

Şi într-adevăr am reuşit să integrăm un Proiect, pentru care încă o dată mulţumirile 

Ministerului Transporturilor şi tot ceea ce am gândit noi şi ce am realizat cu ocazia acestui 

Centenar, dat de Capitala Marii Uniri de la Alba Iulia.  

Permiteţi-mi domnule Preşedinte şi doamnelor, domnilor colegi, să vă oferim ceea ce 

Ministerul Transporturilor a reuşit să realizeze cu ocazia celor 100 de ani.         

 

Domnul consilier judeţean Oţoiu Marcel înmânează domnului Preşedinte al Consiliului 

Judeţean Alba, trenul regal cu locomotiva Pacific în minaitură şi o plachetă, din partea 

Ministerului Transpoturilor. 

 

Domnul președinte Ion Dumitrel: 

Suntem mândri de acest Proiect frumos - s-a ocupat colegul nostru, domnul Director în 

Ministerrul Transporturilor şi consilier judeţean al Judeţului Alba.  

A fost o reuşită, ne-a adus Casa Regală frumos la Alba Iulia. A fost o primire reuşită şi un 

moment deosebit în 1 Decembrie 2018 şi lucrul ăsta n-o să se uite, aşa că suntem bucuroşi că în 

acest moment, la 100 de ani, un locuitor al Judeţului Alba, al Oraşului Teiuş, a fost cel care s-a 

ocupat de momentul sosirii simbolice a Casei Regale într-un tren de epocă.  

Vă mulţumim.  
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Mulţumiţi-i domnului ministru din partea noastră, a Judeţului Alba, a consilierilor 

judeţeni!  

Vă mulţumim.  

Sperăm să ne mai vedem la Anul. Sărbători fericite!  

Ne vedem mai des ca persoane particulare.     

 

Prezentul Proces verbal conține extras din stenograma ședinței „ordinarăˮ a 

Consiliului Județean Alba din data de 13 decembrie  2018. 

 

PREŞEDINTE,                SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

           Ion DUMITREL                    Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat: VASILE BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară”  

a Consiliului Județean Alba din data de 7 ianuarie 2019 

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 31 ianuarie  

2019; 

 Luând în dezbatere Procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară” a 

Consiliului Județean Alba din data de 7 ianuarie 2019, redactat de secretarul județului Alba; 

 Având în vedere prevederile art. 91 alin. 1 lit. f și art. 98 coroborat cu art. 42 alin. 5 din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

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

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1.  Se aprobă Procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară” a 

Consiliului Județean Alba din data de 7 ianuarie 2019, conform anexei - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

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 și Direcţiei 

juridică și relații publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 23 

Alba Iulia, 31 ianuarie 2019 
Prezenta hotărâre a fost aprobată în conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 1 din  Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 29 

voturi „pentru”. 

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                            Număr consilieri judeţeni  prezenţi: 29  

Număr voturi împotrivă: 0                                                                                 Abţineri de la vot: 0 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PROCES-VERBAL 

încheiat astăzi, 7 ianuarie 2019,  

cu ocazia şedinţei „extraordinară” a Consiliului Judeţean Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba a fost convocat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Alba nr. 1 /3 ianuarie 2019 pentru a se întruni în ședința „extraordinară”, în data de 7 

ianuarie 2019, ora 11
00

, în sala de ședințe a Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului din municipiul Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68, judeţul Alba. 

La lucrările şedinţei au participat Preşedintele Consiliului Judeţean Alba - domnul Ion 

DUMITREL, vicepreşedinţii Consiliului Județean Alba - domnii Dumitru FULEA şi Marius 

Nicolae HAȚEGAN, secretarul Judeţului Alba - domnul Vasile BUMBU, precum și un număr de 

27 consilieri judeţeni. 

 Au asistat la şedinţă reprezentanți mass-media, administratorul public al Judeţului Alba – 

domnul Dan Mihai POPESCU, directori executivi ai direcţiilor şi şefi ai compartimentelor din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 Au lipsit de la ședință domnii consilieri județeni FENEȘER Gheorghe, PUȘCĂ 

Nicolae şi STĂNESCU Vasile.  

 

Ședința a început la ora 11
03

. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Bună ziua!  

 La mulţi ani, tuturor!  

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Bună ziua! 

 Sunt prezenţi în sală un număr de 30 consilieri judeţeni.  

 Lipsesc în momentul de faţă domnii consilieri judeţeni Gheorghe FENEȘER, Nicolae 

PUȘCĂ şi Vasile STĂNESCU.  

 La mulţi ani!  

 La mulţi ani! Celor care poartă numele Ion. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Mulțumim, mulţumim.  

 Dragi colegi, atenţie la posibilitatea de a fi în incompabilitate sau conflict de interese, să 

nu votaţi şi să nu participaţi la discuţii.  

 

Președintele Consiliului Județean Alba - domnul Ion Dumitrel propune și solicită 

aprobarea suplimentării ordinii de zi inițială cu încă un proiect de hotărâre, astfel: 

1. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr.  312/27 noiembrie 2018 cu privire la acordarea unui mandat 

special,  reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea 

„Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA care are ca obiect încetarea contractului de mandat şi 

revocarea din funcţiile de administratori propuşi 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba  

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Vă rog să fiţi de acord să suplimentăm Ordinea de zi cu un Proiect de hotărâre privind 

îndreptarea erorilor materiale strecurate în Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.  312/27 

noiembrie 2018 cu privire la acordarea unui mandat special,  reprezentantului Judeţului Alba în 

Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA care are 

ca obiect încetarea contractului de mandat şi revocarea din funcţiile de administratori propuşi 
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Se supune la vot aprobarea suplimentării ordinii de zi cu încă un  proiect de hotărâre 

 

 Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Cine este pentru completare?  

 Cineva împotrivă?  

 Se abţine cineva? 

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată cu un număr de 30 voturi „pentruˮ. 

 

  Propunerea a fost aprobată cu un număr de 30 voturi „pentru”, astfel: domnul 

președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA Dumitru și HAȚEGAN Marius 

Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI ROCCHETTI Simone, ALBU Nicolae, 

ARION Cosmin, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, 

CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREȚU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, 

FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MORAR Mihai Lucian, MUREȘAN 

Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe 

Lucian, RADU Călin, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR 

Virgil, TOMUȘ Dorel, URSALEȘ Traian Nicolae şi UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri   

 

Se supune la vot aprobarea ordinii de zi care include şi proiectul de hotărâre care 

suplimentează ordinea de zi 

 

 Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Cine este pentru ordinea de zi în ansamblul ei?  

 Cineva împotrivă?  

 Se abţine cineva? 

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Ordinea de zi a fost aprobată cu un număr de 30 voturi „pentruˮ. 

 

Propunerea a fost aprobată cu un număr de 30 voturi „pentru”, astfel: domnul președinte 

DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, precum 

și domnii consilieri județeni: ALBANI ROCCHETTI Simone, ALBU Nicolae, ARION Cosmin, 

CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, 

COMȘA Cătălin Răzvan, CREȚU Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FULEA Ioan, GIURGIU 

Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MORAR Mihai Lucian, MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU 

Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, RADU Călin, 

SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TOMUȘ Dorel, 

URSALEȘ Traian Nicolae şi UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri   

 

Încep dezbaterile cu privire la ordinea de zi aprobată. 

 

Au fost dezbătute și supuse votului următoarele proiecte de hotărâri: 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Da, intrăm în Ordinea de zi iniţială. 

 Proiectul nr. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul 

bugetului local al anilor precedenţi a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2018 

 

Avizele comisiilor de specialitate  
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Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Ioan FULEA: 

 Comisia nr. 4, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Mihai Lucian MORAR: 

 Comisia nr. 5, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Gheorghe Lucian PRODAN: 

 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 

 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Cu un număr de 30 voturi „pentruˮ, a fost adoptată Hotărârea nr. 1 din 2019. 

 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului 

local al anilor precedenţi a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2018 a fost aprobat cu 30 

de voturi „pentru”, fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 1/7 ianuarie 2019   

30 voturi „pentru”, astfel: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

FULEA Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

ROCCHETTI Simone, ALBU Nicolae, ARION Cosmin, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius 

Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREȚU 

Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, 

MORAR Mihai Lucian, MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, 

PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, RADU Călin, SANDEA Dorin Gheorghe, 

SIMION Marcel, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR Virgil, TOMUȘ Dorel, URSALEȘ Traian Nicolae 

şi UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri  

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului  „Extindere și Dotare Unitatea de 

Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”,  în vederea finanțării acestuia  în 

cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Apelul de proiecte nr. 

POR/2017/8/8.1/8.2B/1/7 Regiuni, cod SMIS 121063 

 

 Nu au participat la dezbateri domnii consilieri judeţeni Gheorghe Lucian 

PRODAN şi Simion CREȚU. 

 

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Nu participă la dezbateri domnii consilieri judeţeni Gheorghe Lucian PRODAN şi Simion 

CREȚU. 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 
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 Domnul consilier județean Simone ALBANI ROCCHETTI: 

 Comisia nr. 2, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Ioan UȚIU: 

 Comisia nr. 6, aviz favorabil. 

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  

Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Cu un număr de 28 voturi „pentruˮ, a fost adoptată Hotărârea nr. 2 din 2019. 

 Fac menţiunea că domnii consilieri judeţeni PRODAN Gheorghe Lucian şi CREȚU 

Simion nu au participat la dezbateri şi la vot. 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului  „Extindere și Dotare Unitatea de 

Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”,  în vederea finanțării acestuia  în 

cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Apelul de proiecte nr. 

POR/2017/8/8.1/8.2B/1/7 Regiuni, cod SMIS 121063 a fost aprobat cu 28 de voturi „pentru”, 

fiind adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 2/7 ianuarie 2019   

28 voturi „pentru”, astfel: domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți 

FULEA Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

ROCCHETTI Simone, ALBU Nicolae, ARION Cosmin, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius 

Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, 

DUMITRU Bogdan Mihai, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, MORAR 

Mihai Lucian, MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, PONORAN 

Tudor, RADU Călin, SANDEA Dorin Gheorghe, SIMION Marcel, ŞARLEA Iuliana, TĂTAR 

Virgil, TOMUȘ Dorel, URSALEȘ Traian Nicolae şi UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri  

Domnii consilieri  judeţeni CREȚU Simion şi PRODAN Gheorghe Lucian nu au 

participat la vot. 

Continuă şedinţa cu proiectul de hotărâre suplimentar înscris pe ordinea de zi 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 3. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr.  312/27 noiembrie 2018 cu privire la acordarea unui mandat 

special,  reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea 

„Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA care are ca obiect încetarea contractului de mandat şi 

revocarea din funcţiile de administratori propuşi 

Domnul consilier judeţean Virgil TĂTAR nu a participat la dezbateri. 

 Domnul consilier județean Virgil TĂTAR: 

 Domnule Președinte, eu nu particip la dezbateri şi la vot. 

 

Avizele comisiilor de specialitate  

 

Domnul consilier județean Raul Dumitru CHIRIAC: 

 Comisia nr. 1, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Marcel SIMION: 

 Comisia nr. 3, aviz favorabil. 

 Domnul consilier județean Mihai Lucian MORAR: 

 Comisia nr. 5, aviz favorabil. 

  

Se trece la votul proiectului de hotărâre 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

Cine este pentru?  
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Cineva împotrivă?  

Se abţine cineva?  

Domnul secretar al județului, Vasile BUMBU: 

 Cu 29 de voturi „pentruˮ, a fost adoptată Hotărârea nr. 3 din 2019. 

 Domnul consilier judeţean TĂTAR Virgil nu a participat la dezbateri și la vot. 

 

Proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr.  312/27 noiembrie 2018 cu privire la acordarea unui mandat 

special,  reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea 

„Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA care are ca obiect încetarea contractului de mandat şi 

revocarea din funcţiile de administratori propuşi a fost aprobat cu 29 de voturi „pentru”, fiind 

adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 3/7 ianuarie 2019    

29 voturi „pentru”, domnul președinte DUMITREL Ion, domnii vicepreședinți FULEA 

Dumitru și HAȚEGAN Marius Nicolae, precum și domnii consilieri județeni: ALBANI 

ROCCHETTI Simone, ALBU Nicolae, ARION Cosmin, CENUȘA Marin, CETERAȘ Marius 

Nicolae, CHERECHEȘ Ioan Dan, CHIRIAC Raul Dumitru, COMȘA Cătălin Răzvan, CREȚU 

Simion, DUMITRU Bogdan Mihai, FULEA Ioan, GIURGIU Marcel Olimpiu, LUCA Nicolae, 

MORAR Mihai Lucian, MUREȘAN Corneliu, NEGRUȚIU Adrian-Emil, OȚOIU Marcel, 

PONORAN Tudor, PRODAN Gheorghe Lucian, RADU Călin, SANDEA Dorin Gheorghe, 

SIMION Marcel, ŞARLEA Iuliana, TOMUȘ Dorel, URSALEȘ Traian Nicolae şi UȚIU Ioan. 

0 voturi „împotrivă”  

0 abțineri  

Domnul consilier  judeţean TĂTAR Virgil  nu a participat la vot. 

 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Da, mulţumim, şedinţa a luat sfârşit. 

 

 Domnul consilier județean Traian Nicolae URSALEȘ: 

 Mai este ceva, vă rog o secundă! 

 Referitor la acoperirea definitivă a execedentului, am votat, este ok, dar dacă se poate să 

ne spună cineva care a fost problema că există deficitul respectiv la sfârşitul de an? 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 O să ne explice tehnic, domnișoara Elena OPRUȚA. 

 Domnişoara Elena OPRUȚA - director adjunct, Direcția dezvoltare și bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba: 

 Eu zic să dau un exemplu ipotetic. Dacă înregistrăm un excedent de 30000 de lei la 

începutul anului calendaristic, acest excedent este într-un cont, al lui.  

 Ca să-l utilizăm după ce este adoptată hotărârea de consiliu, din contul mare se virează în 

secţiunea de dezvoltare.  

 Să zicem că pe parcursul anului utilizăm, adică mutăm de aici 2000 de lei.  

 În această secţiune, mai intră şi alte diverse venituri care sunt precizate de lege. 

 Să presupunem, tot ipotetic, că am încasat 500 de lei. Deci avem în total 2500 de lei.  

 Facem plăţi de 2200 de lei pe investiţii.  

 Propriu-zis am avea un excedent, un sold în această secţiune, de 300 de lei. 

 Însă vin normele de închidere şi spun aşa: suma pe care am dus-o din excedent în 

secţiunea de dezvoltare, se restituie în contul de excedent.  

 Atunci avem încasările de numai 500 de lei şi plăţi de 2200 lei. Absolut că soldul este 

negativ şi este deficit. Şi tot normele de închidere spun că trebuie să-l acoperim integral din 

excedent. 

 Acesta este mecanismul domnule consilier, povestea deficitului. 

 Domnul consilier județean Traian Nicolae URSALEȘ: 

 Bine, mulţumesc.  
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 Dar aş vrea ca înainte de a se propune bugetul pe 2019, încă o dată vă rog să facem 

efortul care-l ştim bine de doi ani de zile: dezvoltarea şi anume dezvoltarea să fie cu un procent 

mai mare. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Va fi! 

 Domnul consilier județean Traian Nicolae URSALEȘ: 

 Trebuie să recunoaşteţi domnilor consilieri, chiar dacă eu n-am votat bugetul şi astea, 

totuşi trebuie să ne asumăm faptul că anul 2018, chiar dacă a fost An Centenar, la partea de 

dezvoltare, banii au fost mult prea puţini - 9%, a fost un procent foarte mic.  

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Banii au fost stabiliţi pentru secţiunea dezvoltare, dar au început lucrările târziu şi multe 

dintre lucrări au fost licitate spre sfârşitul anului. 

 Domnişoara Elena OPRUȚA - director adjunct, Direcția dezvoltare și bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba: 

 Mecanismul e acelaşi, indiferent câte plăţi faci pentru dezvoltare. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Nu, domnul Traian Ursaleș spunea altceva. Spunea să lucram mai mult, nu pe partea 

tehnică. Am înțeles. 

 Domnul consilier județean Traian Nicolae URSALEȘ: 

 Şi încă o întrebare. 

 Am văzut în presă referitor la recuperarea prejudiciului cauzat de transportatori. 

 Chiar acum se împlineşte un an de când bugetul s-a micşorat cu cei 17 miliarde care 

trebuia să-i dăm lui Transgilyen. 

 Am văzut în presă un articol că s-a deschis acţiune împotriva foştilor consilieri județeni 

Gheorghe Iviniş şi Eugen Popa, în urma comisiei respective. 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 S-a studiat. 

 Și ideea este următoarea: colegii de la Juridic, considerând că a fost aprobat gestul, acum 

au venit cu sumele efective, că hotărârea am luat-o, nu mai trebuia hotărâre făcută. 

 De asta, întelegi?  

 Şi colegii de la Juridic au analizat şi au hotărât că nu mai este nevoie de hotărâre, am luat-

o în 2016 în primăvară. 

 Domnul consilier județean Traian Nicolae URSALEȘ: 

 În 2016, da. 

 Domnul consilier județean Traian Nicolae URSALEȘ: 

 Vă mulţumesc, şi domnul consilier local de la Galda, dacă se poate să … 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Domnul consilier local de la Galda îl rog să discute în particular cu domnul Dan Popescu, 

ca să-i explice Dan, cum a fost atunci, acum câţi ani? – 10 ani de zile, la momentul când a 

început Proiectul, bine?   

 Domnul consilier județean Traian Nicolae URSALEȘ: 

 Bun, vă mulţumesc mult. 

 Și felicitări pentru Anul Centenar! 

Domnul președinte Ion DUMITREL: 

 Mulțumim, mă bucur, am intrat în istorie.  

 Sănatate, La Mulţi Ani tuturor! 

 

Prezentul Proces verbal conține extras din stenograma ședinței „extraordinarăˮ a 

Consiliului Județean Alba din data de 7 ianuarie  2019. 

 

PREŞEDINTE,                SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

           Ion DUMITREL                    Vasile BUMBU 

Redactat: Vasile BUMBU 

  



 
112 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului Județean Alba 

 în ședință „extraordinară”, în ziua de 7 ianuarie 2019 

 

 

 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 luni, 7 

ianuarie 2019, 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, judeţul Alba. 

Art. 2. Proiectul ordinii de zi cuprinde:  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului 

local al anilor precedenţi a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2018 

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului  „Extindere și Dotare Unitatea de 

Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”,  în vederea finanțării acestuia  în 

cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Apelul de proiecte nr. 

POR/2017/8/8.1/8.2B/1/7 Regiuni, cod SMIS 121063 

Inițiator: Ion DUMITREL, 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. 1 

Alba Iulia, 3 ianuarie 2019 
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 
 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin LICITAŢIE 

DESCHISĂ a contractului de servicii având ca obiect: „Întreţinere curentă pe timp de 

iarnă a drumurilor judeţene din judeţul Alba, în perioada 2018-2022”, 

LOT 1: Zona de şes şi  LOT 2: Zona de munte  

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 282/4 ianuarie 2019 al Serviciului achiziții publice și 

monitorizarea implementării contractelor cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a 

ofertelor pentru atribuirea, prin LICITAŢIE DESCHISĂ a contractului de servicii având ca 

obiect: „Întreţinere curentă pe timp de iarnă a drumurilor judeţene din judeţul Alba, în perioada 

2018-2022”, LOT 1: Zona de ses şi LOT 2: Zona de munte; 

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; 

     - Normelor 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 următoarea 

 

DISPOZIŢIE 

 

 Art. 1. Aprob constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin  

LICITAŢIE DESCHISĂ a contractului de servicii având ca obiect: „Întreţinere curentă pe 

timp de iarnă a drumurilor judeţene din judeţul Alba, în perioada 2018-2022”,  LOT 1: Zona 

de ses şi LOT 2: Zona de munte,  în următoarea componenţă: 

Președinte cu drept de vot: 

Ioan Sorin MAIER   - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului – Serviciul 

programe, lucrări, întreținere drumuri  

Membri titulari: 

Camelia Ileana LAZĂR  - şef serviciu, Direcţia dezvoltare și bugete - Serviciul buget - 

    venituri 

Dana Georgiana LUPEA - consilier principal, Direcţia dezvoltare și bugete -  Serviciul  

    achiziţii publice și monitorizarea implementării contractelor 

Gabriel Ioan VASIU  - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi relaţii publice -  

    Serviciul juridic - contencios 

Cosmin Aurelian OLTEAN - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  

    programe, lucrări, întreținere drumuri 

Membri de rezervă : 

Violeta Daniela NICA - consilier superior, Direcţia dezvoltare și bugete – Serviciul 

 achiziţii publice și monitorizarea implementării contractelor 

Ioan POPA    - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Compartimentul  

    contabilitate-financiar 

Ana Maria TOMA   - consilier juridic superior, Direcţia juridică şi relaţii publice -  

    Serviciul juridic - contencios 

 

Ioan DĂRĂMUŞ   - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  

    programe, lucrări, întreținere drumuri  
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Art. 2. În vederea atribuirii prin LICITAŢIE DESCHISĂ a contractului de servicii 

având ca obiect: „Întreţinere curentă pe timp de iarnă a drumurilor judeţene din judeţul Alba, 

în perioada 2018-2022”, LOT 1: Zona de ses şi LOT 2: Zona de munte  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 Legea nr. 

98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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.) aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare, astfel cum a fost prevăzut în 

anunţul de participare;  

j.) stabilirea ofertei/ofertelor câştigătoare sau, după caz, formularea propunerii de anulare 

a procedurii; 

k.) elaborarea proceselor-verbale aferente fiecărei şedinţe şi a raportului procedurii de 

atribuire. 

  Art. 3. Aprob numirea din cadrul compartimentului intern specializat a persoanelor 

responsabile cu atribuirea prin LICITAŢIE DESCHISĂ a contractului de servicii având ca 

obiect: „Întreţinere curentă pe timp de iarnă a drumurilor judeţene din judeţul Alba, în perioada 

2018-2022”, LOT 1: Zona de ses şi  LOT 2: Zona de munte , după cum urmează: 

Responsabil titular: 

Dana Georgiana LUPEA - consilier principal, Direcţia dezvoltare și bugete - Serviciul  

    achiziţii publice și monitorizarea implementării contractelor 

Violeta Daniela NICA  - consilier superior, Direcţia dezvoltare și bugete - Serviciul  

    achiziţii publice și monitorizarea implementării contractelor  

Art. 4. Aprob numirea domnului Ioan Sorin MAIER - consilier superior, 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 perioada 2018-2022”, LOT 1: Zona de ses şi  

LOT 2: Zona de munte . 

 

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, Direcţiei gestionarea patrimoniului, 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, 

        ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

 

Nr.  3 

Alba Iulia, 4 ianuarie 2019 
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN  

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de recepţie finală la obiectivul „Construire drumuri de acces 

pentru Centrul de Management al Deşeurilor Galda de Jos şi pentru Staţiile de transfer”: 

Lotul nr. 3 - Construire  drum de acces Staţia de transfer deşeuri 

 în localitatea Blaj/Sîncel, L=0,88 Km 

 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 343 din 7 ianuarie 2019,  întocmit de Biroul programe şi proiecte 

mediu  cu privire la constituirea Comisiei de recepţie finală la obiectivul ,,Construire drumuri de 

acces pentru Centrul de Management al Deşeurilor Galda de Jos şi pentru Staţiile de transfer” : 

Lotul Nr. 3 - Construire  drum de acces  Staţia de transfer deşeuri în localitatea Blaj/Sîncel, 

L=0,88 Km. 

 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; 

- art. 24 şi urm. din Regulamentul privind recepția construcţiilor, aprobat prin H.G. nr. 

343/2017 pentru modificarea H.G. nr. 273/1994  privind aprobarea Regulamentului  de recepţie 

a lucrărilor de construcţii şi instalaţii 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 şi completările ulterioare, emit următoarea  

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

Articol unic: 

  Numesc Comisia de recepţie finală la obiectivul „Construire drumuri de acces pentru 

Centrul de Management al Deşeurilor Galda de Jos şi pentru Staţiile de transfer”: Lotul Nr. 3 

- Construire  drum de acces Staţia de transfer deşeuri în localitatea Blaj/Sîncel, L=0,88 Km. 

Preşedinte: 

Manager  proiect - UIP  SMID Alba  

Dan Mihai POPESCU  - administrator public al judeţului Alba  ; 

Membri titulari:  

Responsabil tehnic  - UIP SMID Alba  

Paul Silviu TODORAN  - şef serviciu, Direcţia gestionarea patrimoniului - Serviciul  

    administrarea terenurilor, clădirilor,  rețelelor de alimentare cu apă; 

Responsabil tehnic  - UIP SMID Alba  

Cristel Sandu DĂUCEANU - consilier superior, Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism - 

    Biroul programe și proiecte mediu; 

Membru de rezervă: 

Responsabil tehnic  - UIP SMID Alba  

Aurelian Cosmin OLTEAN - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  

    Serviciul programe, lucrări întreţinere drumuri. 
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Prezenta dispozitie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Județului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei amenajarea teritoriului 

şi urbanism, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcției juridică 

și relații 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. 4                                                      

Alba Iulia,  7 ianuarie 2019 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind modificarea componenţei Echipei de management responsabilă de implementarea 

Proiectului „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Râmeț - 

Brădești - Geogel - Măcărești - Bârlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bârlești - Mogoș - 

Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu)”, 

finanţat prin Contractul de finanţare nr. 139/28.06.2017, cod SMIS 2014+: 108707, 

aprobată iniţial prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba  

nr. 174/9 iulie 2018, cu modificările şi completările ulterioare 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 424/8 ianuarie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului privind 

modificarea componenței Echipei de management responsabilă de implementarea Proiectului 

„Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Râmeț - Brădești - Geogel - 

Măcărești - Bârlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bârlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești 

- Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu)”, finanţat prin Contractul de finanţare 

nr. 139/28.06.2017, cod SMIS 2014+: 108707 şi a Comitetului de coordonare; 

Ţinând cont de prevederile: 

 - Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 174/9 iulie 2018 privind 

modificarea componenţei Echipei de management responsabilă de implementarea Proiectului 

„Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Râmeț - Brădești - Geogel - 

Măcărești - Bârlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bârlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești 

- Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu)”, finanţat prin Contractul de 

finanţare nr. 139/28.06.2017, cod SMIS 2014+: 108707 şi a Comitetului de coordonare; 

- Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 388/10 octombrie 2018 privind 

modificarea componenței Echipei de management responsabilă de implementarea Proiectului 

„Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Râmeț - Brădești - Geogel - 

Măcărești - Bârlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bârlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești 

- Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu)”, finanţat prin Contractul de finanţare 

nr. 139/28.06.2017, cod SMIS 2014+: 108707 şi a Comitetului de coordonare; 

- Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 422/31 octombrie 2018privind 

modificarea componenței Echipei de management responsabilă de implementarea Proiectului 

„Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Râmeț - Brădești - Geogel - 

Măcărești - Bârlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bârlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești 

- Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu)”, finanţat prin Contractul de finanţare 

nr. 139/28.06.2017, cod SMIS 2014+: 108707 şi a Comitetului de coordonare; 

- Contractului 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. a, art. 104 alin. 4 lit. a, art. 104 alin. 6 lit. b coroborat cu art. 91 

alin. 5 lit. a pct. 12 şi art. 104 alin. 6 lit. f coroborat cu art. 104 alin. 7 din Legea nr. 215/2001 a 

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

- art. 21 alin. 2, art. 22 alin. 1 şi art. 23 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Legii nr. 290/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 privind 

organizarea administrativă a teritoriului României; 

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. I. Aprob modificarea art. 1 din  Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba 

nr. 174/9 iulie 2018 privind modificarea componenţei Echipei de management responsabilă de 

implementarea Proiectului „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - 

Râmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bârlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bârlești - 

Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu)”, 

finanţat prin Contractul de finanţare nr. 139/28.06.2017, cod SMIS 2014+: 108707 şi a 

Comitetului de coordonare, astfel cum a fost modificată prin Dispoziţia Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Alba nr. 388/10 octombrie 2018 și Dispoziţia Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Alba nr. 422/31 octombrie 2018, urmând a avea următorul conţinut: 

„Art. 1. Aprob modificarea componenţei Echipei de management responsabilă de 

implementarea Proiectului „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de 

Sus - Râmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bârlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - 

Bârlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 

(Cerbu)”, finanţat prin Contractul de finanţare nr. 139/28.06.2017, cod SMIS  2014+: 

108707, stabilită inițial prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 114/10 mai 

2018, urmând ca echipa să aibă următoarea componență: 

 Manager de proiect 

Ioan BODEA    - director executiv, Direcția gestionarea patrimoniului; 

Asistent manager 

Marilena Nicoleta MOGA   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - 

     Serviciul accesare şi coordonare proiecte -  

     Compartimentul accesare proiecte  

Manager financiar 

Elena OPRUŢA    - director executiv adjunct, Direcția dezvoltare și bugete 

Responsabil tehnic 1 

Paul Silviu TODORAN  - șef serviciu, Direcția gestionarea patrimoniului -  

     Serviciul administrarea terenurilor, clădirilor, reţelelor de 

     alimentare cu apă 

Responsabil tehnic 2 

Angela Monica MARCU  - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului  -  

     Serviciul programe, lucrări, întreţinere drumuri 

Responsabil tehnic 3 

Sebastian POHONȚU   - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  

     Serviciul programe, lucrări, întreţinere drumuri -  

     Compartimentul siguranța circulației 

Responsabil achiziţii publice  

Camelia-Elena GALAC-VITAN  - consilier superior, Direcţia dezvoltare bugete - Serviciul  

     achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

      contractelor 

Responsabil financiar   

Elena Cornelia STANCIU   - consilier superior, Direcţia dezvoltare bugete - Serviciul  

     buget venituri - Compartimentul buget 

Responsabil juridic  

Gabriel-Ioan VASIU   - consilier juridic superior, Direcția juridică şi relaţii  

     Publice - Serviciul juridic-contencios 

Responsabil informare şi comunicare 

Sorina OPREAN    - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  
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     Serviciul turism, cultură, tineret, sport şi învăţământ  

 

Responsabil administrativ 1 

Roxana-Laura ROMAN   - inspector de specialitate gradul IA, Direcția dezvoltare și 

                                                            bugete-Serviciul accesare şi coordonare proiecte - 

     Compartimentul monitorizare şi sustenabilitate proiecte 

Responsabil administrativ 2 

Andreea-Maria BABIN    - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului  -  

     Serviciul administrarea terenurilor, clădirilor, reţelelor de  

     alimentare cu apă” 

 

Art. II. Rămân nemodificate celelalte prevederi ale Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Alba nr. 174/9 iulie 2018 privind modificarea componenţei Echipei de management 

responsabilă de implementarea Proiectului „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - 

Aiudul de Sus - Râmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bârlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii 

- Bârlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 

(Cerbu)”, finanţat prin Contractul de finanţare nr. 139/28.06.2017, cod SMIS 2014+: 108707 şi 

a Comitetului de coordonare, astfel cum a fost modificată prin Dispoziţia Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Alba nr. 388/10 octombrie 2018 și Dispoziţia Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Alba nr. 422/31 octombrie 2018. 

 

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, domnului Ion 

Dumitrel - preşedintele Consiliului Judeţean Alba, domnului Marius Nicolae Hațegan – 

vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi relaţii 

publice, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcției dezvoltare și bugete şi Biroului resurse 

umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                 Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.  6 

Alba Iulia, 8 ianuarie 2019 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

pentru completarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 453/5 

decembrie 2018 privind constituirea Echipei de management responsabilă de 

implementarea Proiectului „MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ103E:DN1 - 

GÂRBOVA DE JOS - GÂRBOVIȚA - GÂRBOVA DE SUS, JUDEȚUL ALBA”, cod SMIS 

125923, finanţat prin Contractul de finanţare nr. 3481/19.11.2018 și a Comitetului de 

Coordonare și Monitorizare  

 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

            Analizând referatul nr. 26078/21 decembrie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului, 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 216 din 30 august 2018 privind aprobarea 

proiectului „Modernizare drum județean DJ103E: DN1-Gârbova De Jos-Gârbovița-Gârbova 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; 

- Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 453/5 decembrie 2018 privind 

constituirea Echipei de management responsabilă de implementarea Proiectului 

„MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ103E:DN1 - GÂRBOVA DE JOS - GÂRBOVIȚA - 

GÂRBOVA DE SUS, JUDEȚUL ALBA”, cod SMIS 125923, finanţat prin Contractul de finanţare 

nr. 3481/19.11.2018 și a Comitetului de Coordonare și Monitorizare; 

- Contractului de finanţare nr. 3481/19.11.2018 a Proiectului „MODERNIZARE 

DRUM JUDEȚEAN DJ103E: DN1-GÂRBOVA DE JOS-GÂRBOVIȚA-GÂRBOVA DE SUS, 

JUDEŢUL ALBA” cod SMIS 125923.  

  Având în vedere prevederile: 

  - art. 104 alin. 1 lit. a, art. 104 alin. 1 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 şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 290/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 privind 

organizarea administrativă a teritoriului României; 

 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. I.  

           Aprob modificarea şi completarea art. 1 al Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Alba nr. 453/5 decembrie 2018 privind constituirea Echipei de management responsabilă de 

implementarea Proiectului „MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ103E:DN1 - 

GÂRBOVA DE JOS - GÂRBOVIȚA - GÂRBOVA DE SUS, JUDEȚUL ALBA”, cod SMIS 

125923, finanţat prin Contractul de finanţare nr. 3481/19.11.2018, și a Comitetului de 

Coordonare și Monitorizare, care va avea următorul conţinut: 

„Art. 1. (1) Se constituie Echipa de management responsabilă de implementarea 

Proiectului „MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ103E:DN1 - GÂRBOVA DE JOS - 

GÂRBOVIȚA - GÂRBOVA DE SUS, JUDEȚUL ALBA”, cod SMIS 125923, finanţat prin 

Contractul de finanţare nr.3481/19.11.2018, în următoarea componență: 



 
121 

 

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, 

Serviciul achiziții publice și monitorizarea 

implementării contractelor 

Responsabil administrativ 1  

Marilena-Nicoleta MOGA – consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete, 

Serviciul accesare şi coordonare proiecte - 

Compartimentul accesare proiecte 

Responsabil administrativ 2  

Gabriela Cristina MOTOC – expert IA, Direcția gestionarea patrimoniului,  

Serviciul Administrarea terenurilor, clădirilor, 

rețelelor de alimentare cu apă 

 

Art. II.  
După art. 3 al Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 453/5 decembrie 

2018 privind constituirea Echipei de management responsabilă de implementarea Proiectului 

„MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ103E:DN1 - GÂRBOVA DE JOS - GÂRBOVIȚA 

- GÂRBOVA DE SUS, JUDEȚUL ALBA”, cod SMIS 125923, finanţat prin Contractul de 

finanţare nr. 3481/19.11.2018 și a Comitetului de Coordonare și Monitorizare, se introduce un 

articol nou, articolul 4 care are următorul conţinut: 

„Art. 4. 

Atribuțiile și responsabilitățile membrilor Echipei de management responsabilă de 

implementarea Proiectului „MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ103E:DN1 - 

GÂRBOVA DE JOS - GÂRBOVIȚA - GÂRBOVA DE SUS, JUDEȚUL ALBA”, cod SMIS 

125923,  finanţat prin Contractul de finanţare nr. 3481/19.11.2018  

 

Manager de proiect 

 

Atribuţii: 
 asigură managementul general al activităţii echipei de proiect, inclusiv activitatea de 

monitorizare a proiectului; 

 asigură informarea membrilor Comitetului de Coordonare și Monitorizare a proiectului 

cu privire la stadiul implementării proiectului (pe baza rapoartelor de progres întocmite), 

eventualele întârzieri sau probleme întâmpinate, propune soluţii de rezolvare; 

 asigură suport tehnic Agenţiei de Dezvoltare Regionale Centru şi Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe perioada de implementare a proiectului, în 

funcţie de solicitările acestora; 

 coordonează elaborarea şi respectarea graficului GANTT pe activităţi şi subactivităţi a 

proiectului; 

 monitorizează stadiul de realizare a proiectului în conformitate cu graficul de 

implementare a activităţilor; 
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 coordonează realizarea rapoartelor de progres trimestriale şi a raportului final şi 

depunerea cererilor de rambursare/de plată; 

 supervizează activităţile de achiziţii publice, se asigură de faptul că se respectă graficul 

achiziţiilor publice; 

 asigură managementul riscurilor pe durata implementării proiectului. 

 

Responsabilităţi: 

 răspunde pentru îndeplinirea calitativă şi cantitativă a atribuţiilor încredinţate; 

 răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea, oportunitatea operaţiunilor 

cuprinse în documente;  

 răspunde pentru buna funcţionare a activităţilor desfăşurate;  

 asigură confidenţialitatea operaţiunilor. 

 

Responsabil financiar 

 

Atribuţii: 

 verifică şi corelează cu bugetul proiectului documentele financiare ce ţin de 

implementarea activităţilor proiectului, respectiv executarea contractelor încheiate în cadrul 

proiectului; 

 elaborează nota privind aprobarea cuprinderii în bugetul local al judeţului Alba a 

sumelor necesare finanţării proiectului; 

 înregistrează în evidența contabilă analitică distinctă operațiunile economico-financiare 

referitoare la implementarea proiectului; 

 pe parcursul implementării proiectului, atunci când necesităţile impun aceasta, 

elaborează modificările necesare în bugetul estimat al proiectului, în vederea întocmirii unei 

Notificări sau a unui Act adiţional, după caz; 

 contribuie sub aspect financiar la întocmirea rapoartelor de progres trimestriale, a 

raportului final şi a cererilor de rambursare/plată; 

 acordă suport responsabilului administrativ 1 prin pregătirea documentelor justificative 

financiar-contabile necesare depunerii cererilor de plată/rambursare; 

 verifică eligibilitatea cheltuielilor și întocmește instrumentele de plată necesare pentru 

realizarea plăţilor;  

 se asigură că fondurile sunt folosite în conformitate cu prevederile Contractului de 

finanțare şi ale contractelor încheiate în urma procedurilor de achiziție publică/achiziție directă;  

 participă la organizarea şi derularea procedurilor de achiziție publică, după caz;  

 monitorizează contractul de audit financiar; 

 participă  la şedinţele de lucru ale echipei de implementare a proiectului. 

 

Responsabilităţi:  
 răspunde pentru îndeplinirea calitativă şi cantitativă a sarcinilor primite;  

 răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea, oportunitatea operaţiunilor;  

 răspunde pentru buna funcţionare a activităţilor;  

 asigură confidenţialitatea operaţiunilor. 

 

Responsabil juridic 

 

 Atribuţii: 
 asigură asistenţa juridică de specialitate Echipei de proiect;  

 elaborează contractele/acte adiţionale necesare achiziţionării lucrărilor, bunurilor şi 

serviciilor;  

 participă la elaborarea notificărilor/actelor adiționale aferente contractului de finanțare 

al proiectului; 

 analizează şi formulează observaţii din punct de vedere juridic la actele întocmite de 

Echipa de proiect;  
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 participă la organizarea şi desfăşurarea achiziţiilor publice potrivit competenţelor 

specifice şi atribuţiilor cuprinse în dispoziţia preşedintelui privind constituirea comisiei de 

evaluare a achiziţiilor publice;  

 participă ca membru în comisiile de recepţie (după caz); 

 participă  la şedințele de lucru ale echipei de implementare a proiectului. 

Responsabilităţi:  
 răspunde pentru îndeplinirea calitativă şi cantitativă a sarcinilor primite;  

 răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea, oportunitatea operaţiunilor; 

 răspunde pentru buna funcţionare a activităţilor;  

 asigură confidenţialitatea operaţiunilor. 

 

Responsabil tehnic 

 

Atribuţii: 

 urmăreşte şi controlează din punct de vedere tehnic activităţile derulate în perioada de 

implementare a proiectului; 

 urmăreşte îndeplinirea obiectivelor operaţionale de execuţie a lucrărilor; 

 realizează activităţile legate de obţinerea avizelor, acordurilor astfel încât lucrările să 

se poată desfăşura în cele mai bune condiţii şi participă la predarea amplasamentelor pentru 

contractorii de lucrări; 

 participă la întâlnirile de inspecţie a lucrărilor pe şantier împreună dirigintele de 

şantier, reprezentanţii Inspectoratului de Stat în Construcţii şi reprezentanţii AM/OI; 

 face verificări în teren ori de câte ori este necesar; 

 contribuie la colectarea şi pregătirea datelor în vederea realizării rapoartelor solicitate 

de AM/OI pe perioada de implementare a proiectului; 

 participă la verificările şi recepţiile lucrărilor efectuate în fazele determinante ale 

proiectului, la recepţia la terminarea lucrărilor; 

 răspunde de instalarea panourilor temporare, respectiv a panourilor permanente pe 

traseul drumului județean 103E; 

       acordă suport responsabilului administrativ 1 prin pregătirea documentelor justificative 

tehnice necesare depunerii cererii de plată/rambursare  

 monitorizează contractul de lucrări și contractul de servicii de supraveghere-dirigenţie 

de şantier aferente proiectului;   

 participă  la şedinţele de lucru ale echipei de implementare a proiectului. 

 

Responsabilităţi:  
 răspunde pentru îndeplinirea calitativă şi cantitativă a sarcinilor primite;  

 răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea, oportunitatea operaţiunilor;  

 răspunde pentru buna funcţionare a activităţilor;  

 asigură confidenţialitatea operaţiunilor. 

 

Responsabil achiziţii 

 

Atribuţii: 

 asigură asistenţă de specialitate Echipei de proiect pentru toate achiziţiile prevăzute în 

proiect; 

 elaborează şi actualizează programul achiziţiilor publice al proiectului, pe baza 

referatelor de necesitate, după caz; 

 elaborează sau după caz coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de 

atribuire şi documentele-suport pe baza referatelor de necesitate, a specificaţiilor tehnice / 

caietelor de sarcini întocmite în cadrul proiectului; 

 îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de 

legislaţia în domeniul achizițiilor publice; 

 aplică și finalizează  împreună cu Echipa de proiect procedurile de atribuire sau după 
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caz achizițiile directe în cadrul proiectului;  

 participă activ la lucrările comisiei de evaluare în vederea atribuirii unui contract de 

achiziţie publică;  

 transmite informațiile necesare pentru completarea și actualizarea formularului de 

integritate conform Legii nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a 

conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică; 

 constituie dosarul fiecărei achiziții publice în cadrul proiectului; 

 colaborează cu Responsabilul juridic la elaborarea contractelor necesare achiziţionării 

lucrărilor, bunurilor şi serviciilor;  

 acordă suport responsabilului administrativ 1 prin pregătirea documentelor aferente 

dosarului achiziției publice necesare depunerii cererii de plată/rambursare; 

 participă  la şedinţele de lucru ale echipei de implementare a proiectului. 

 

Responsabilităţi:  
 răspunde pentru îndeplinirea calitativă şi cantitativă a sarcinilor primite;  

 răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea, oportunitatea operaţiunilor;  

 răspunde pentru buna funcţionare a activităţilor;  

 asigură confidenţialitatea operaţiunilor. 

 

Responsabil administrativ 1 

 

Atribuţii: 

 monitorizează  graficul de implementare al proiectului-GANTT; 

 centralizează informațiile și documentele justificative în baza cărora întocmește 

rapoartele de progres trimestriale,  raportul final, cererile de rambursare/plată, și se îngrijește de 

depunerea acestora în termen la Organismul Intermediar al Agenţiei de Dezvoltare Regională 

Centru; 

 operează în Aplicaţia MYSMIS2014+ cererile de rambursare/plată, adaugă 

documentele şi actualizează ori de câte ori este cazul în Aplicaţia MYSMIS2014+; 

 întocmeşte notificările/actele adiţionale aferente contractului de finanţare al 

proiectului; 

 asigură realizarea acţiunilor care vizează promovarea, vizibilitatea şi publicitatea 

proiectului; 

 participă  la ședințele de lucru ale echipei de implementare a proiectului. 

 

Responsabilităţi:  
 răspunde pentru îndeplinirea calitativă şi cantitativă a sarcinilor primite;  

 răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea, oportunitatea operaţiunilor;  

 răspunde pentru buna funcţionare a activităţilor;  

 asigură confidenţialitatea operaţiunilor. 

 

Responsabil administrativ 2 

 

Atribuţii: 

 pregăteşte întâlnirile Echipei de proiect şi ale Comitetului de Coordonare;  

 întocmeşte minutele întâlnirilor;  

 asigură comunicarea optimă între părţile implicate în implementare; 

 întocmeşte, colectează, distribuie şi gestionează corespondenţa şi toate documentele ce 

decurg din implementarea proiectului;  

 asigură acurateţea sistemului de înregistrare a documentelor; 

 acordă suport responsabilului administrativ 1 pentru operarea în Aplicaţia 

MYSMIS2014+; 

 acordă suport responsabilului administrativ 1 pentru întocmirea notificărilor/actelor 

adiţionale aferente contractului de finanţare al proiectului; 
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 asigură realizarea acţiunilor care vizează promovarea, vizibilitatea şi publicitatea 

proiectului; 

 monitorizează contractul privind informarea şi publicitatea proiectului; 

 pregăteşte documentele pentru arhivare.  

 

Responsabilităţi:  
 Răspunde pentru îndeplinirea calitativă şi cantitativă a sarcinilor primite;  

 Răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea, oportunitatea operaţiunilor;  

 Răspunde pentru buna funcţionare a activităţilor;  

 Asigură confidenţialitatea operaţiunilor.” 

 

Art. III.  
Rămân nemodificate celelalte prevederi ale Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Alba nr. 453/5 decembrie 2018 privind constituirea Echipei de management 

responsabilă de implementarea Proiectului „MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN 

DJ103E:DN1 - GÂRBOVA DE JOS - GÂRBOVIȚA - GÂRBOVA DE SUS, JUDEȚUL 

ALBA”, cod SMIS 125923, finanţat prin Contractul de finanţare nr. 3481/19.11.2018 și a 

Comitetului de Coordonare și Monitorizare  
 

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.  7 

Alba Iulia, 8 ianuarie 2019 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

pentru completarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba  

nr. 454/5 decembrie 2018 privind constituirea Echipei de management responsabilă de 

implementarea Proiectului „CONSOLIDARE CORP DRUM JUDEȚEAN DJ107K: 

GALDA DE JOS - MESENTEA - BENIC - ÎNTREGALDE, JUDEȚUL ALBA, km 17+700 

– 23+700”, cod SMIS 126106,  finanţat prin Contractul de finanţare nr. 3470/19.11.2018 

 și a Comitetului de Coordonare și Monitorizare  

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

            Analizând referatul nr. 26079/21 decembrie 2018 al Direcţiei gestionarea patrimoniului, 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare prevederile: 

          - Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 229 din 30 august 2018 privind aprobarea 

proiectului „Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos - Mesentea - Benic - 

Întregalde, Județul Alba, km 17+700 – 23+700”, în vederea finanțării acestuia în cadrul 

Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii 

rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiție 6.1. Stimularea mobilității regionale 

prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor 

multimodale; 

          - Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 454/5 decembrie 2018 privind 

constituirea Echipei de management responsabilă de implementarea Proiectului 

„CONSOLIDARE CORP DRUM JUDEȚEAN DJ107K: GALDA DE JOS - MESENTEA - BENIC 

- ÎNTREGALDE, JUDEȚUL ALBA, km 17+700 – 23+700”, cod SMIS 126106, finanţat prin 

Contractul de finanţare nr.3470/19.11.2018 și a Comitetului de Coordonare și Monitorizare; 

          - Contractului de finanţare nr. 3470/19.11.2018 a Proiectului „CONSOLIDARE CORP 

DRUM JUDEȚEAN DJ107K: GALDA DE JOS – MESENTEA – BENIC – ÎNTREGALDE, 

JUDEȚUL ALBA, km 17+700 – 23+700”, cod SMIS 126106 .  

  Având în vedere prevederile art. 104 alin. 1 lit. a, art. 104 alin. 1 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 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 

 

Art. I.  

           Aprob completarea art. 1 al Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 

454/5 decembrie 2018 privind constituirea Echipei de management responsabilă de 

implementarea Proiectului „CONSOLIDARE CORP DRUM JUDEȚEAN DJ107K: GALDA 

DE JOS - MESENTEA - BENIC - ÎNTREGALDE, JUDEȚUL ALBA, km 17+700 – 23+700”, 

cod SMIS 126106, finanţat prin Contractul de finanţare nr. 3470/19.11.2018 și a Comitetului 

de Coordonare și Monitorizare, care va avea următorul conţinut: 

„Art. 1. (1) Se constituie Echipa de management responsabilă de implementarea 

proiectului „CONSOLIDARE CORP DRUM JUDEȚEAN DJ107K: GALDA DE JOS - 

MESENTEA - BENIC - ÎNTREGALDE, JUDEȚUL 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 
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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  

Felicia Carmen CAZACU – consilier principal, Direcția dezvoltare și bugete, 

Serviciul achiziții publice și monitorizarea 

implementării contractelor 

Responsabil administrativ 1  

Marilena-Nicoleta MOGA – consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete, 

Serviciul accesare şi coordonare proiecte - 

Compartimentul accesare proiecte 

Responsabil administrativ 2  

Gabriela Cristina MOTOC – expert IA, Direcția gestionarea patrimoniului,  

Serviciul Administrarea terenurilor, clădirilor, 

rețelelor de alimentare cu apă 

 

Art. II.  
După art. 3 al Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 454/5 decembrie 

2018 privind constituirea Echipei de management responsabilă de implementarea Proiectului 

„CONSOLIDARE CORP DRUM JUDEȚEAN DJ107K: GALDA DE JOS - MESENTEA - 

BENIC - ÎNTREGALDE, JUDEȚUL ALBA, km 17+700 – 23+700”, cod SMIS 126106, 

finanţat prin Contractul de finanţare nr. 3470/19.11.2018 și a Comitetului de Coordonare și 

Monitorizare, se introduce un articol nou, articolul 4 care are următorul conţinut: 

„Art. 4. 

Atribuțiile și responsabilitățile membrilor Echipei de management responsabilă de 

implementarea Proiectului „CONSOLIDARE CORP DRUM JUDEȚEAN DJ107K: GALDA 

DE JOS - MESENTEA - BENIC - ÎNTREGALDE, JUDEȚUL ALBA, km 17+700 – 23+700”, 

cod SMIS 126106, finanţat prin Contractul de finanţare nr. 3470/19.11.2018  

  

Manager de proiect 

 

Atribuţii: 
  asigură managementul general al activităţii echipei de proiect (planificare, coordonare 

şi monitorizare a proiectului); 

  asigură informarea membrilor Comitetului de Coordonare și Monitorizare a proiectului 

cu privire la stadiul implementării proiectului (pe baza rapoartelor de progres întocmite), 

eventualele întârzieri sau probleme întâmpinate, propune soluţii de rezolvare; 

  reprezintă instituţia în relaţie cu Agenţia de Dezvoltare Regională Centru şi alte 

instituţii cu responsabilităţi în implementarea proiectelor prin POR 2014-2020, pe perioada de 

implementare a proiectului, în funcţie de solicitările acestora; 

  coordonează elaborarea şi respectarea graficului GANTT pe activităţi şi subactivităţi a 

proiectului; 

  monitorizează stadiul de realizare a proiectului în conformitate cu graficul de 

implementare a activităţilor; 

  coordonează realizarea şi avizează rapoartele de progres trimestriale, raportul final,  

alte rapoarte solicitate de AM/OI, precum şi depunerea şi avizarea cererilor de rambursare/plată; 
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  supervizează activităţile de achiziţii publice, se asigură de faptul că se respectă graficul 

achiziţiilor publice; 

  asigură managementul riscurilor pe durata implementării proiectului. 

 

Responsabilităţi: 

  răspunde pentru îndeplinirea calitativă şi cantitativă a atribuţiilor încredinţate; 

  răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea, oportunitatea operaţiunilor 

cuprinse în documente, corelat cu specificul funcţiei în cadrul proiectului;  

  răspunde pentru buna funcţionare a activităţilor desfăşurate;  

  asigură confidenţialitatea operaţiunilor. 

 

Responsabil financiar 

 

Atribuţii: 

 verifică şi corelează cu bugetul proiectului documentele financiare ce ţin de 

implementarea activităţilor proiectului, respectiv executarea contractelor încheiate în cadrul 

proiectului; 

 elaborează nota privind aprobarea cuprinderii în bugetul local al judeţului Alba a 

sumelor necesare finanţării proiectului; 

 înregistrează în evidența contabilă analitică distinctă operațiunile economico-financiare 

referitoare la implementarea proiectului; 

 pe parcursul implementării proiectului, atunci când necesităţile impun aceasta, 

elaborează modificările necesare în bugetul estimat al proiectului, în vederea întocmirii unei 

Notificări sau  a unui Act adiţional, după caz;  

 pregăteşte documentele justificative financiar-contabile necesare depunerii cererilor de 

rambursare/plată; 

 elaborează conţinutul secţiunilor aferente domeniului financiar din rapoartele de 

progres trimestriale, raportul final, alte rapoarte solicitate de AM/OI şi cererile de 

rambursare/plată; 

 verifică eligibilitatea cheltuielilor și întocmește instrumentele de plată necesare pentru 

realizarea plăţilor;  

 se asigură că fondurile sunt folosite în conformitate cu prevederile Contractului de 

finanțare şi ale contractelor încheiate în urma procedurilor de achiziție publică/achiziție directă; 

 participă la organizarea şi derularea procedurilor de achiziție publică, după caz;  

 monitorizează contractul de audit financiar; 

 răspunde de respectarea termenelor prevăzute în GANTT pentru activităţile proiectului 

sub aspect financiar; 

 participă  la şedinţele de lucru ale echipei de implementare a proiectului. 

  

Responsabilităţi:  
  răspunde pentru îndeplinirea calitativă şi cantitativă a sarcinilor primite;  

  răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea, oportunitatea operaţiunilor, 

corelat cu specificul funcţiei în cadrul proiectului;  

  răspunde pentru buna funcţionare a activităţilor;  

  asigură confidenţialitatea operaţiunilor. 

 

Responsabil juridic 

 

 Atribuţii: 
 asigură asistenţa juridică de specialitate Echipei de proiect; 

  elaborează contractele/acte adiţionale necesare achiziţionării lucrărilor, bunurilor şi 

serviciilor;  

  participă la elaborarea notificărilor/actelor adiționale aferente contractului de finanțare 

al proiectului; 
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  analizează şi formulează observaţii din punct de vedere juridic la actele întocmite de 

Echipa de proiect;  

  participă la organizarea şi desfăşurarea achiziţiilor publice potrivit competenţelor 

specifice şi atribuţiilor cuprinse în dispoziţia preşedintelui privind constituirea comisiei de 

evaluare a achiziţiilor publice;  

  participă ca membru în comisiile de recepţie (după caz); 

  participă  la şedințele de lucru ale echipei de implementare a proiectului. 

 

Responsabilităţi:  
  răspunde pentru îndeplinirea calitativă şi cantitativă a sarcinilor primite;  

  răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea, oportunitatea operaţiunilor, 

corelat cu specificul funcţiei în cadrul proiectului; 

  răspunde pentru buna funcţionare a activităţilor;  

  asigură confidenţialitatea operaţiunilor. 

 

Responsabil tehnic 

 

Atribuţii: 

  urmăreşte îndeplinirea obiectivelor operaţionale de execuţie a lucrărilor; 

  urmăreşte şi controlează din punct de vedere tehnic activităţile derulate în perioada de 

implementare a proiectului; 

  realizează activităţile legate de obţinerea avizelor, acordurilor astfel încât lucrările să 

se poată desfăşura în cele mai bune condiţii şi participă la predarea amplasamentelor pentru 

contractorii de lucrări; 

  participă la întâlnirile de inspecţie a lucrărilor pe şantier împreună cu dirigintele de 

şantier, reprezentanţii Inspectoratului de Stat în Construcţii şi reprezentanţii AM/OI; 

  face verificări în teren ori de câte ori este necesar; 

  participă la verificările şi recepţiile lucrărilor efectuate în fazele determinante ale 

proiectului, la recepţia la terminarea lucrărilor; 

  răspunde de instalarea panourilor temporare, respectiv a panourilor permanente pe 

traseul drumului județean 107K; 

  participă la elaborarea notificărilor/actelor adiționale aferente contractului de finanțare 

al proiectului, cu referire la domeniul tehnic; 

  elaborează conţinutul secţiunilor aferente domeniului tehnic din rapoartele de progres 

trimestriale, raportul final, alte rapoarte solicitate de AM/OI şi cererile de rambursare/plată; 

  pregăteşte documentele justificative tehnice necesare depunerii cererilor de 

rambursare/plată;  

  monitorizează contractul de lucrări și contractul de servicii de supraveghere-dirigenţie 

de şantier aferente proiectului;  

  răspunde de respectarea termenelor prevăzute în GANTT pentru activităţile cu specific 

tehnic; 

  participă  la şedinţele de lucru ale echipei de implementare a proiectului. 

 

Responsabilităţi:  
  răspunde pentru îndeplinirea calitativă şi cantitativă a sarcinilor primite; 

  răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea, oportunitatea operaţiunilor, 

corelat cu specificul funcţiei în cadrul proiectului;  

  răspunde pentru buna funcţionare a activităţilor;  

  asigură confidenţialitatea operaţiunilor. 

 

Responsabil achiziţii 

 

Atribuţii: 

  asigură asistenţă de specialitate Echipei de proiect pentru toate achiziţiile prevăzute în 
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proiect;  

  elaborează şi actualizează  programul achiziţiilor publice al proiectului pe baza 

referatelor de necesitate, după caz; 

  elaborează sau după caz coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de 

atribuire şi documentele-suport pe baza referatelor de necesitate, a specificaţiilor 

tehnice/caietelor de sarcini întocmite în cadrul proiectului; 

  îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de 

legea achizițiilor publice; 

  aplică și finalizează  împreună cu Echipa de proiect procedurile de atribuire sau după 

caz achizițiile directe în cadrul proiectului;  

  participă activ la lucrările comisiei de evaluare în vederea atribuirii unui contract de 

achiziţie publică;  

 transmite informațiile necesare pentru completarea și actualizarea formularului de 

integritate conform Legii nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a 

conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică; 

  constituie dosarul fiecărei achiziții publice în cadrul proiectului;  

  colaborează cu Responsabilul juridic la elaborarea contractelor necesare achiziţionării 

lucrărilor, bunurilor şi serviciilor;  

  participă la elaborarea notificărilor/actelor adiționale aferente contractului de finanțare 

al proiectului, cu referire la domeniul achiziţiilor în cadrul proiectului; 

  elaborează conţinutul secţiunilor aferente domeniului achiziţiilor publice din rapoartele 

de progres trimestriale, raportul final, alte rapoarte solicitate de AM/OI şi cererile de 

rambursare/plată; 

  pregăteşte documentele aferente dosarului achiziției publice necesare depunerii cererii 

de rambursare/plată; 

  participă  la şedinţele de lucru ale echipei de implementare a proiectului. 

 

Responsabilităţi:  
  răspunde pentru îndeplinirea calitativă şi cantitativă a sarcinilor primite;  

  răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea, oportunitatea operaţiunilor, 

corelat cu specificul funcţiei în cadrul proiectului;  

  răspunde pentru buna funcţionare a activităţilor;  

  asigură confidenţialitatea operaţiunilor. 

 

Responsabil administrativ 1 

 

Atribuţii: 

  actualizează împreună cu echipa de proiect şi monitorizează  graficul de implementare 

al proiectului GANTT; 

  întocmeşte notificările/ actele adiţionale aferente contractului de finanţare al 

proiectului, împreună cu membrii echipei de proiect, în funcţie de specificul notificării/actului 

adiţional; 

  centralizează informațiile și documentele justificative în baza cărora întocmește, 

împreună cu membrii echipei de proiect, rapoartele de progres trimestriale, raportul final, alte 

rapoarte solicitate de AM/OI, cererile de rambursare/plată, și se îngrijește de depunerea acestora 

în termen la Organismul Intermediar – Agenţia de Dezvoltare Regională Centru; 

  operează în aplicaţia MYSMIS2014+ cererile de rambursare/plată, adaugă 

documentele şi actualizează ori de câte ori este cazul în MYSMIS2014+; 

  asigură realizarea acţiunilor care vizează promovarea, vizibilitatea şi publicitatea 

proiectului; 

  asigură comunicarea optimă între părţile implicate în implementare; 

  participă  la ședințele de lucru ale echipei de implementare a proiectului. 

  

Responsabilităţi:  
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  răspunde pentru îndeplinirea calitativă şi cantitativă a sarcinilor primite;  

  răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea, oportunitatea operaţiunilor, 

corelat cu specificul funcţiei în cadrul proiectului;  

  răspunde pentru buna funcţionare a activităţilor;  

  asigură confidenţialitatea operaţiunilor. 

 

Responsabil administrativ 2 

 

Atribuţii: 

  pregăteşte întâlnirile Echipei de proiect şi ale Comitetului de Coordonare;  

  întocmeşte minutele întâlnirilor;  

  întocmeşte, colectează, distribuie şi gestionează corespondenţa şi toate documentele ce 

decurg din implementarea proiectului;  

  asigură acurateţea sistemului de înregistrare a documentelor; 

  acordă suport responsabilului administrativ 1 pentru operarea în aplicaţia 

MYSMIS2014+; 

  acordă suport responsabilului administrativ 1 pentru întocmirea notificărilor/ actelor 

adiţionale aferente contractului de finanţare al proiectului, rapoartelor de progres trimestriale, 

raportului final, altor rapoarte solicitate de AM/OI, cererilor de rambursare/plată; 

  asigură realizarea acţiunilor care vizează promovarea, vizibilitatea şi publicitatea 

proiectului; 

  monitorizează contractul privind informarea şi publicitatea proiectului; 

  pregăteşte documentele pentru arhivare.  

 

Responsabilităţi:  
  răspunde pentru îndeplinirea calitativă şi cantitativă a sarcinilor primite;  

  răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea, oportunitatea operaţiunilor, 

corelat cu specificul funcţiei în cadrul proiectului;  

  răspunde pentru buna funcţionare a activităţilor;  

  asigură confidenţialitatea operaţiunilor. 

 

Art. III.  
Rămân nemodificate celelalte prevederi ale Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Alba nr. 454/5 decembrie 2018 privind constituirea Echipei de management 

responsabilă de implementarea Proiectului „CONSOLIDARE CORP DRUM JUDEȚEAN 

DJ107K: GALDA DE JOS - MESENTEA - BENIC - ÎNTREGALDE, JUDEȚUL ALBA, km 

17+700 – 23+700”, cod SMIS 126106, finanţat prin Contractul de finanţare nr. 

3470/19.11.2018 și a Comitetului de Coordonare și Monitorizare 
 

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.  8 

Alba Iulia, 8 ianuarie 2019 

  



 
132 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE          

                                   

DISPOZIŢIE 

privind alocarea și gestionarea de numere și serii facturilor și de numere chitanțelor 

eliberate în sistem electronic de către UAT - Județul Alba, în anul 2019 

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 729/14 ianuarie 2019 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba cu privire la alocarea și gestionarea de 

numere și serii ale chitanțelor și facturilor eliberate în sistemul electronic, pe anul 2019; 

Având în vederile prevederile: 

 - art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 319 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- pct. 24, anexa 1 Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, 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 

 

DISPOZIȚIE  

 

Art. 1. Se alocă numerele chitanțelor, numerele și seriile facturilor eliberate în sistem 

electronic în anul 2019 de către personalul Compartimentului contabilitate-financiar și 

Serviciului buget-venituri din cadrul Direcției dezvoltare și bugete astfel: 

- chitanțe: - pentru operațiuni în lei - de la nr. 1 la nr. 1000, 

- facturi: - seria AB de la nr. 603 la nr. 1400; 

Art. 2. (1) Persoana responsabilă cu gestionarea numerelor pentru chitanțele eliberate în 

sistem electronic este doamna Cătană Elisabeta, consilier superior în cadrul Compartimentului 

contabilitate-financiar, iar pentru gestionarea numerelor și seriilor pentru facturi sunt doamnele 

Pățan Anca, consilier superior și Toma Steliana Maria, consilier juridic principal în cadrul 

Serviciului buget-venituri. 

  (2) În absența persoanelor nominalizate la alin. 1 atribuțiile acestora, stabilite 

prin prezenta dispoziție vor fi îndeplinite de către înlocuitorii acestora, care au aceste competențe 

de înlocuire stabilite prin fișa postului. 

Art. 3. 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, persoanelor nominalizate, Direcției juridică și relații 

publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                 Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

 

 

Nr.  10 

Alba Iulia, 14 ianuarie 2019 
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL  ALBA       

CONSILIUL JUDEŢEAN      

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind  constituirea Comisiei de predare temporară în administrarea Consiliului 

 local al comunei Ciugud, a tronsoanelor din drumurile  județene DJ 107, DJ 107C  și DJ 

107L aflate în intravilanul localităților aparținătoare UAT Ciugud  

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 749  din 14 ianuarie 2019 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 

Ciugud, a tronsoanelor din drumurile  județene DJ 107, DJ 107C și DJ 107L aflate în intravilanul 

localităților aparținătoare UAT Ciugud;  

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului local al comunei Ciugud nr. 112/30 august 2018 privind 

încuviințarea  cererii adresate Consiliului Județean Alba pentru aprobarea preluării temporare 

în administrarea Comunei Ciugud, prin Consiliul local al comunei Ciugud a unui tronson de 

drum județean. 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 254/25 octombrie 2018 privind aprobarea 

predării temporare în administrarea Consiliul Local al Comunei Ciugud, a unor tronsoane din 

drumurile județene DJ 107, DJ 107C și DJ 107L, aflate  în intravilanul localităților 

aparținătoare UAT Ciugud, în vederea modernizării. 

-  Hotărârii Consiliului local al comunei Ciugud nr. 186/21 decembrie 2018 
privind aprobarea preluării temporare în administrarea Comunei Ciugud, prin Consiliul local al 

comunei Ciugud a unor  tronsoane  de drum județean. 

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 Ciugud, a tronsoanelor din drumul județean DJ 107,  DJ 107C  și DJ 107L 

aflate în intravilanul localităților aparținătoare UAT Ciugud, în următoarea componenţă: 

Președinte: 

Radu Octavian NEAG   - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  

     Serviciul administrarea terenurilor, clădirilor,  rețelelor de  

     alimentare cu apă 
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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 

Ioan DĂRĂMUŞ                 - 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 

Andreea POPA                           - 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 Ciugud 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. 11 

Alba Iulia,  14  ianuarie  2019 
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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 16-17 ianuarie 2019  

 

 

 

 

    Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Luând în considerare Invitaţia adresată Președintelui Consiliului Județean Alba de 

Ambasada Germaniei privind participarea la Expoziţia „Două regiuni în Europa” în perioada  16-

17 ianuarie 2019;  

 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; 

 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 16-17 ianuarie 2019 deleg exercitarea atribuţiilor Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Alba domnului vicepreşedinte Marius Nicolae HAŢEGAN cu excepţia atribuţiilor de 

reprezentare aferente participării la Expoziţia „Două regiuni în Europa”. 

 

 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. 

 

 

 

              Avizat pentru legalitate, 

         PREŞEDINTE                    SECRETARUL JUDEŢULUI, 

           ION DUMITREL                     Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

  

Nr.  12 

Alba Iulia, 15 ianuarie 2019 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PRESEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de consultare a organizaţiei sindicale reprezentative la nivel 

de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, din cadrul  

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 975 din 16 ianuarie 2019 al Biroului resurse umane cu privire la 

constituirea Comisiei de consultare a organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate 

sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia; 

  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; 

 - art. 11 alin. 1 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, 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 prezenta 

 

DISPOZIŢIE 

 

 Art. 1. Numesc Comisia de consultare în vederea organizării consultărilor cu  

organizaţia sindicală reprezentativă la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor 

salariaţilor, pentru stabilirea salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. 

II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare, în următoarea componenţă:  

- Ion DUMITREL – preşedinte al Consiliului Judeţean Alba 

- Liliana NEGRUŢ – director executiv, Direcţia juridică şi relaţii publice; 

- Marian Florin AITAI – director executiv al Direcţiei dezvoltare şi bugete; 

- Horaţiu Zaharia SUCIU – şef birou al Biroului resurse umane; 

 Art. 2. Comisia desemnată la art. 1 va aduce la cunoștința organizaţiei sindicale 

reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor calendarul de 

desfășurare al consultărilor. 

  

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, persoanelor 

nominalizate, Direcţiei juridică şi relaţii publice, Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

   

                                          Avizat pentru legalitate,  

            p. PREŞEDINTE,       p. SECRETARUL JUDEŢULUI, 

            VICEPREŞEDINTE      Director executiv 

                        Marius Nicolae HAŢEGAN                                    Liliana NEGRUȚ 

 

 

Nr.  14 

Alba Iulia, 16 ianuarie 2019 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind completarea și modificarea  

Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 600/9 octombrie 2017  

cu privire la constituirea Comisiilor de recepție a mijloacelor fixe,  

activelor fixe necorporale, bunurilor (altele decât mijloace fixe), serviciilor, lucrărilor de 

întreținere și reparații curente achiziționate de către Consiliul Județean Alba 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 1050/17 ianuarie 2019 al Direcţiei dezvoltare şi bugete cu privire 

la modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 600/9 octombrie 2017 

privind constituirea Comisiilor de recepție a mijloacelor fixe, activelor fixe necorporale, 

bunurilor (altele decât mijloace fixe), serviciilor, lucrărilor de întreținere și reparații curente 

achiziționate de către Consiliul Județean Alba; 

Luând în considerare prevederile: 

- Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 600/9 octombrie 2017 cu 

privire la constituirea Comisiilor de recepție a mijloacelor fixe, activelor fixe necorporale, 

bunurilor (altele decât mijloace fixe), serviciilor, lucrărilor de întreținere și reparații curente 

achiziționate de către Consiliul Județean Alba; 

- Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 37/22 februarie 2018 privind 

completarea și modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 600/9 

octombrie 2017 cu privire la constituirea Comisiilor de recepție a mijloacelor fixe, activelor fixe 

necorporale, bunurilor (altele decât mijloace fixe), serviciilor, lucrărilor de întreținere și 

reparații curente achiziționate de către Consiliul Județean 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; 

- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și 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 aprobate prin H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare;   

- Ordinului nr. 1917/2005 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de 

conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinului nr. 2634/2015 al ministrului finanţelor publice privind documentele 

financiar contabile; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea 

 

DISPOZIȚIE 

 

 Art. I. Aprob modificarea articolului 1 punctul 3.1. al Dispoziției Președintelui 

Consiliului Județean Alba nr. 600/9 octombrie 2017 cu privire la constituirea Comisiilor de 

recepție a mijloacelor fixe, activelor fixe necorporale, bunurilor (altele decât mijloace fixe), 

serviciilor, lucrărilor de întreținere și reparații curente achiziționate de către Consiliul Județean 

Alba, cu modificările și completările ulterioare, care va avea următorul cuprins: 

 Membri titulari: 
Colonel Florin ZECHERU- Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Unirea” al județului Alba 
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Maior Claudiu ALEXĂ     - Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Unirea” al județului Alba 

Maria DAMIAN           - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Compartimentul 

    contabilitate-financiar 

 

Membri de rezervă: 

Colonel Silviu DOGAR      - Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Unirea” al județului Alba 

Eugen DOBRA           - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Compartimentul 

    contabilitate-financiar 

 

Art. II. Aprob modificarea articolului 2 punctul 3.1. al Dispoziției Președintelui 

Consiliului Județean Alba nr. 600/09 octombrie 2017 cu privire la constituirea Comisiilor de 

recepție a mijloacelor fixe, activelor fixe necorporale, bunurilor (altele decât mijloace fixe), 

serviciilor, lucrărilor de întreținere și reparații curente achiziționate de către Consiliul Județean 

Alba, cu modificările și completările ulterioare, care va avea următorul cuprins: 

 

 3.1. Comisia de recepție a materialelor de întreținere și funcționare (pentru tehnica de 

calcul, parcul auto propriu și spații aferente desfășurării activității Inspectoratului pentru Situații 

de Urgență ,,Unirea” al Județului Alba), inventar gospodăresc, furnituri de birou și alte materiale 

consumabile, servicii, lucrări întreținere și reparații curente necesare bunei desfășurări a 

activității proprii: 

 

Membri titulari: 
Colonel Florin ZECHERU- Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Unirea” al județului Alba 

Maior Claudiu ALEXĂ     - Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Unirea” al județului Alba 

Ioan POPA            - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Compartimentul 

    contabilitate-financiar 

 

Membri de rezervă: 

Colonel Silviu DOGAR      - Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Unirea” al județului Alba 

Maria DAMIAN           - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete - Compartimentul 

                          contabilitate-financiar 

 

  

 Art. III. Celelalte prevederi ale Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 

600/9 octombrie 2017 cu privire la constituirea Comisiilor de recepție a mijloacelor fixe, 

activelor fixe necorporale, bunurilor (altele decât mijloace fixe), serviciilor, lucrărilor de 

întreținere și reparații curente achiziționate de către Consiliul Județean Alba, cu modificările și 

completările ulterioare, rămân nemodificate. 

 

 Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Județului Alba, Centrului Militar Județean Alba, Inspectoratului pentru 

Situații de Urgență ,,Unirea” al Județului Alba, persoanelor nominalizate în cadrul comisiei, 

Direcției juridică și relații publice, Direcției dezvoltare și bugete, Direcției gestionarea 

patrimoniului,  Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism, Serviciului administrativ, 

Serviciului pentru implementarea Programului Alba-România 100 şi Biroului resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                 Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL              Vasile BUMBU  

 

Nr.  15 

Alba Iulia, 18 ianuarie 2019 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind nominalizarea membrului din partea UAT - Județul Alba  

în Comitetul de coordonare și monitorizare în cadrul Proiectului  

„Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș”,  

finanțat prin Contractul de finanţare nr. 3155/01.11.2018, cod SMIS 116475 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 779  din 14 ianuarie 2019 al Direcţiei dezvoltare și bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, cu privire la nominalizarea 

membrului din partea UAT - Județul Alba în Comitetul de coordonare și monitorizare în cadrul 

Proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș”, 

finanţat prin Contractul de finanţare nr. 3155/ 01.11.2018, cod SMIS  116475; 

Luând în considerare prevederile: 

- Contractului de finanţare nr. 3155/01.11.2018, cod SMIS 116475 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 Orașul Ocna Mureș - Lider de 

proiect, Unitatea Medico-Socială Ocna Mureș-Partener 2, UAT Județul Alba  - Partener 3, 

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia-Partener 4;  

- Acordului de parteneriat nr. 14364 din 21 septembrie 2017 și Actului adițional nr. 1 

din 25 mai 2018 pentru realizarea proiectului „Creșterea eficienței enegetice în clădirea 

Spitalului Orășenesc Ocna Mureș”,  dintre UAT Orașul Ocna Mureș - Lider de proiect, Unitatea 

Medico-Socială Ocna Mureș-Partener 2, UAT Județul Alba  - Partener 3, Spitalul Județean de 

Urgență Alba Iulia-Partener 4;                    ; 

- Ghidului solicitantului Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 

nr. 3 - „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon” Prioritatea de 

investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării 

energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în 

sectorul locuințelor”, Operațiunea B – Clădiri publice. 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. a, art. 104 alin. 4 lit. a, art. 104 alin. 6 lit. b coroborat cu art. 91 

alin. 5 lit. a pct. 3 şi art. 104 alin. 6 lit. f coroborat cu art. 104 alin. 7 din Legea nr. 215/2001 a 

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

- art. 21 alin. 2, art. 22 alin. 1 şi art. 23 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 

 

DISPOZIŢIE 

 

Art. 1. Aprob numirea doamnei HORVAT Paraschiva - consilier superior, în cadrul 

Direcţiei dezvoltare și bugete - Serviciul accesare și coordonare proiecte - Compartiment 

accesare proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, din partea 

UAT Județul Alba - Partener 2, în Comitetul de coordonare și monitorizare a Proiectului 

„Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș”.   
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Art. 2. Comitetul de coordonare și monitorizare asigură monitorizarea implementării 

Proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” în 

vederea asigurării unei implementări optime a acestuia.  

Art. 3. Atribuțiile Comitetului de coordonare și monitorizare sunt următoarele: 

- verifică activitatea echipei de management în sensul încadrării în calendarul activităților, 

bugetul proiectului; 

- avizează documentele depuse către OI ADR Centru în cadrul activităților de 

implementare; 

- avizează propunerile echipei de management cu privire la actualizarea elementelor 

contractului de finanțare (grafice de implementare, cash flow, echipa de management).  

 

 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, Agenţiei pentru 

Dezvoltare Regională Centru, UAT - Orașul Ocna Mureș, persoanelor nominalizate, Direcţiei 

juridică şi relaţii publice, Direcției dezvoltare și bugete şi Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                 Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL              Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.  16 

Alba Iulia, 18 ianuarie 2019 

  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind nominalizarea membrilor din partea UAT - Județul Alba  

în Comitetul de coordonare și monitorizare în cadrul Proiectului  

„Reabilitare energetică a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia ”,  

finanțat prin Contractul de finanţare nr. 1909/30.05.2018, cod SMIS 114211 

 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 804 din 14 ianuarie 2019 al Direcţiei dezvoltare și bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, cu privire la nominalizarea 

membrilor din partea UAT - Județul Alba în Comitetul de coordonare și monitorizare în cadrul 

Proiectului „Reabilitare energetică a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia ”, finanţat prin 

Contractul de finanţare nr. 1909/ 30.05.2018, cod SMIS  114211; 

Luând în considerare prevederile: 

- Contractului de finanţare nr. 1909/30.05.2018, cod SMIS 114211 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 Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia 

- Lider de proiect și UAT Județul Alba  - Partener 2;  

- Acordului de parteneriat nr. 9715/8273 din 25 mai 2017 pentru realizarea Proiectului 

„Reabilitare energetică a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia ”, dintre Spitalul Județean 

de Urgență Alba Iulia – Lider de proiect si UAT Județul Alba – Partener 2; 

- Ghidului solicitantului Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 

nr. 3 - „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon” Prioritatea de 

investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării 

energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în 

sectorul locuințelor”, Operațiunea B – Clădiri publice. 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. a, art. 104 alin. 4 lit. a, art. 104 alin. 6 lit. b coroborat cu art. 91 

alin. 5 lit. a pct. 3 şi art. 104 alin. 6 lit. f coroborat cu art. 104 alin. 7 din Legea nr. 215/2001 a 

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

- art. 21 alin. 2, art. 22 alin. 1 şi art. 23 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 

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

 Art. 1. Aprob nominalizarea următorilor membri din partea UAT Județul Alba – 

Partener 2, în Comitetul de coordonare și monitorizare în cadrul Proiectului „Reabilitare 

energetică a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, după cum urmează: 

 Camelia Ileana LAZĂR - șef serviciu, Direcţia dezvoltare şi bugete - Serviciul    

     buget-venituri; 

 Viorel Marius CABA - consilier superior, Direcția dezvoltare şi bugete - Serviciul  

     accesare şi coordonare proiecte - Compartiment  accesare  

     proiecte; 
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 Paraschiva HORVAT - consilier superior, Direcția dezvoltare şi bugete - Serviciul  

     accesare şi coordonare proiecte - Compartiment  accesare  

     proiecte.        

         

Art. 2. Comitetul de coordonare și monitorizare asigură monitorizarea implementării 

Proiectului „Reabilitare energetică a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia” în vederea 

asigurării unei implementări optime a acestuia.  

 

Art. 3. Atribuțiile Comitetului de coordonare și monitorizare sunt următoarele: 

- verifică activitatea echipei de management în sensul încadrării în calendarul activităților, 

bugetul proiectului; 

- avizează documentele depuse către OIR ADR Centru în cadrul activităților de 

implementare; 

- avizează propunerile echipei de management cu privire la actualizarea elementelor 

contractului de finanțare (grafice de implementare, cash flow și buget, echipa de management).  

 

 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, Agenţiei pentru 

Dezvoltare Regională Centru, Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, persoanelor 

nominalizate, Direcţiei juridică şi relaţii publice, Direcției dezvoltare și bugete şi Biroului resurse 

umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                 Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL              Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.  17 

Alba Iulia, 18 ianuarie 2019 

  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului Județean Alba 

 în ședința „ordinară”, în ziua de 31 ianuarie 2019 

 

 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 31 ianuarie 

2019, 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, județul Alba. 

Art. 2. Proiectul ordinii de zi cuprinde:  

1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului -  

monument istoric, situat administrativ în municipiul Sebeş, b-dul Lucian Blaga, nr. 24, ap. 4, 

judeţul Alba, înscris în CF nr. 71495-C1-U10 Sebeş cu nr. top. 1645/IV 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

2. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului -  

monument istoric, situat în municipiul Sebeş, str. 9 Mai, nr. 6, judeţul Alba, înscris în CF nr. 

83030 Sebeş cu nr. top. 1555 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii 

ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru  personalul contractual 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. 

VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 

special şi special integrat de nivel preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal şi postliceal, 

pentru anul şcolar 2019– 2020 

Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării unui volum de 66 mc lemn din 

specia plop proveniți din tăierea arborilor din zona de siguranță a drumului județean DJ 704 A: 

DN 7 (Sebeş) - Pianu de Jos - Pianu de Sus - Strungari - Răchita - DN 67 C (Sebeşel) 

Inițiator: Hațegan Marius Nicolae, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

7. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 

înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba, 

asupra drumului judeţean DJ 750G: DN 75 - Ocoliş 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

8. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 

înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba, 

asupra unor tronsoane din drumul judeţean DJ 107C: DJ 107C (Teleac) - Drâmbar - Şeuşa - 

Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vinţu de Jos - DN 7 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

 9. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru 

înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba, 
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asupra unor tronsoane din drumul judeţean DJ 107 E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău - 

Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107 D) 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Stării de viabilitate a drumurilor judeţene, 

administrate de Consiliul Judeţean Alba la data de 31 decembrie 2018 

Inițiator: Hațegan Marius Nicolae, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea Statutului Asociației „Agenţia Locală a 

Energiei Albaˮ - ALEA 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba  

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba  

13. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 163/28 

iunie 2018 privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie 

Aiud şi a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 165/28 iunie 2018 privind stabilirea salariilor 

de bază pentru personalul contractual din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, personal 

care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 

ulterioare 

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba  

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii prin Act adiţional, a termenului 

contractului de închiriere nr. 2263/12.02.2014 încheiat de Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba 

Iulia cu SC Balea Trans Service SRL 

Inițiator: Radu Călin, consilier judeţean – Consiliul Judeţean Alba 

15. Raportul anual de activitate al Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba pentru 

perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2018 

Prezintă: Vasile Bumbu - Secretarul Județului Alba, Preşedintele Comisiei pentru 

Protecţia Copilului Alba 

16. Raportul anual de activitate al Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap 

Alba pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2018 

Prezintă: dr. Teodora Marchidanu - Preşedintele Comisiei de evaluare a persoanelor 

adulte cu handicap  Alba  

17. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară” a Consiliului 

Județean Alba din data de 11 decembrie 2018 

Redactat: Vasile Bumbu, Secretarul Județului Alba 

18. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului 

Județean Alba din data de 13 decembrie 2018 

Redactat: Vasile Bumbu, Secretarul Județului Alba 

19. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară” a Consiliului 

Județean Alba din data de 7 ianuarie 2019 

Redactat: Vasile Bumbu, Secretarul Județului Alba 

20. 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.  19 

Alba Iulia, 22 ianuarie 2019  
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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 23-25 ianuarie 2019  

 

 

 

 

    Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Luând în considerare Invitaţia adresată Președintelui Consiliului Județean Alba privind 

participarea la Adunarea Generală a Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România în 

perioada  23-25 ianuarie 2019 (înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 

580/10 ianuarie 2019);  

 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; 

 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 23-25 ianuarie 2019 deleg exercitarea atribuţiilor Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Alba domnului vicepreşedinte Marius Nicolae HAŢEGAN cu excepţia atribuţiilor de 

reprezentare aferente participării la Adunarea Generală a Uniunii Naţionale a Consiliilor 

Judeţene din România. 

 

 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. 

 

 

 

              Avizat pentru legalitate, 

         PREŞEDINTE                    SECRETARUL JUDEŢULUI, 

           ION DUMITREL                     Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nr.  20 

Alba Iulia, 22 ianuarie 2019 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE          

                                  

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de recepție a serviciilor de consultanță  

de structurare emisiune de obligațiuni municipale pre-finanțată  

prin credit bancar de către Consiliul Județean Alba 

 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 1421/21 ianuarie 2019 al Direcţiei dezvoltare și bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, cu privire la constituirea Comisiei 

de recepție a serviciilor de consultanță de structurare emisiune de obligațiuni municipale pre-

finanțată prin credit bancar de către Consiliul Județean Alba; 

 Luând în considerare: 

 - Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 187/28 iunie 2018 privind aprobarea 

contractării unei finanțări rambursabile; 

  - Raportul procedurii privind servicii consultanță de structurare de obligațiuni pre-

finanțare prin credit bancar nr. 25435/14.12.2018; 

 -  Dispoziția Consiliului Județean Alba nr. 600/9 octombrie 2017 cu privire la 

constituirea Comisiilor de recepție a mijloacelor fixe, activelor fixe necorporale, bunurilor 

(altele decât mijloacele fixe), serviciilor, lucrărilor de întreținere și reparații curente 

achiziționate de către Consiliul Județean Alba. 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 104 alin. 1 lit. a și 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; 

 -  Ordinului nr. 1917/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de 

conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Ordinului nr. 2634/2015 al ministrului finanţelor publice 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 

 

 DISPOZIȚIE  

 

Art. 1. Aprob constituirea Comisiei de recepție a serviciilor de consultanță de 

structurare emisiune de obligațiuni municipale pre-finanțată prin credit bancar de către 

Consiliul Județean Alba, în următoarea componenţă: 

 

Membri titulari: 

Camelia Ileana LAZĂR   - șef serviciu, Direcţia dezvoltare și bugete - Serviciul  

     buget-venituri; 

Petruța Rodica TODEA  - consilier superior, Direcţia dezvoltare și bugete - Serviciul  

     buget-venituri - Compartiment buget; 

Steliana Maria TOMA   - consilier juridic principal, Direcţia dezvoltare și bugete - 

     Serviciul buget-venituri - Compartimentul urmărire,  

     încasare venituri și executare silită; 



 
147 

 Membru de rezervă: 

Anca PĂȚAN    - consilier superior, Direcţia dezvoltare și bugete -  

     Serviciul buget-venituri - Compartimentul urmărire,  

     încasare venituri și executare silită; 

 

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 – anexă a 

dispoziţiei) 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 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.  

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate în cadrul comisiei, Direcției 

juridică și relații publice, Direcției dezvoltare și bugete şi Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

  

                 Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE       SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL           Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.  21 

Alba Iulia,  22 ianuarie 2019 
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Model  de PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE A SERVICIILOR 
Achizitor 

…………………..……………….. 

                      Aprobat, 

             (numele, prenumele şi funcţia reprezentantului 

legal) 

                      (semnătura autorizată) 

               L.S. 

 

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE A SERVICIILOR 
Nr. ........ din ................ 

................. (denumirea serviciilor), prestate în cadrul contractului de servicii de ……………….. 

nr. ....... din data .........., 

 

 

Încheiat între ..........................., în calitate de Beneficiar, şi …………………. , în calitate de Prestator,  în 

cadrul contractului de prestări servicii nr…………………………….. 

Comisia de recepţie constituită prin Decizia nr…….…..din data …..………. a …………………….. 

(funcţia reprezentantului legal al Beneficiarului) a procedat astăzi....................... (data) la recepţia 

serviciilor ce au făcut obiectul contractului de servicii ………………………………… având o valoare de 

………….. lei la care se adaugă ………………. Lei TVA şi a fost formată din: (nume şi prenume) 

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

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

………………………………………………….. 

 

La recepţia serviciilor a participat din partea Prestatorului ………………………….…..(nume şi 

prenume) în calitate de reprezentant legal al ………………………………………….. (denumirea 

prestatorului). 

Comisia de recepţie constată şi consemnează că serviciile care au făcut obiectul contractului au fost 

prestate de Prestator cu respectarea cerinţelor, exigenţelor, cantităţilor şi în graficul de timp, prevăzute în 

contractul de servicii, după cum urmează:  

 

Descrierea 

serviciilor…………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………

…… 

 

Valoarea serviciilor prestate este de ………………….. lei, la care se adaugă TVA ……….. lei şi 

corespunde cu preţul înscris în contractul de servicii încheiat între părţi. 

 

Comisia de recepţie constată că Prestatorul şi-a îndeplinit toate obligaţiile asumate prin contractul încheiat 

între părţi. 

 

Prezentul proces-verbal, conţinând ............. file a fost încheiat astăzi ............. la sediul……………, în 

....... exemplare, din care ……. pentru Beneficiar şi unul pentru Furnizor. 

 

Beneficiar         Prestator 

……………………………………..     

 ……………………………………… 

 

Comisia de recepţie 

(numele, prenumele şi semnătura) 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la aprobarea componenţei Comisiei de concurs la concursul organizat în data de 

29 ianuarie 2019 pentru ocuparea a unui post vacant de medic rezident aflat în ultimul an 

de pregătire în rezidenţiat confirmat în specialitatea neonatologie la Secţia Neonatologie 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 

 Analizând: 

- referatul nr. 1602 din 23 ianuarie 2019 al Biroului resurse umane cu privire la 

aprobarea componenţei Comisiei de concurs la concursul organizat în data de 29 ianuarie 2019, 

pentru ocuparea a unui post vacant de medic rezident aflat în ultimul an de pregătire în 

rezidenţiat confirmat în specialitatea neonatologie la Secţia Neonatologie din cadrul Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

- adresa nr. 1499 din 22 ianuarie 2019 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia cu 

privire la propunerea comisiei de concurs, la concursul organizat în data de 29 ianuarie 2019 

pentru ocuparea a unui post vacant de medic rezident aflat în ultimul an de pregătire în 

rezidenţiat confirmat în specialitatea neonatologie, din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia, înregistrată cu nr. 1569 din 23 ianuarie 2019 la registratura Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 

20/22 februarie 2019 privind delegarea exercitării atribuţiilor Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Alba domnului vicepreşedinte Marius Nicolae HAŢEGAN, în perioada 23-25 ianuarie 

2019; 

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. 7 alin.1 lit. a, alin. 3, alin. 4 şi alin. 6 din Metodologia privind organizarea 

concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi 

chimist din unităţile sanitare publice, a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de 

compartiment din unităţile sanitare publice fără paturi, respective a funcţiei de farmacist-şef în 

unităţile sanitare publice cu paturi, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii  nr. 869 din 9 

iulie 2015,  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 

 

Art. 1. Aprob componenţa Comisiei de concurs la concursul pentru ocuparea a unui 

post vacant de medic rezident aflat în ultimul an de pregătire în rezidenţiat confirmat în 

specialitatea neonatologie la Secţia Neonatologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia, organizat în data de 29 ianuarie 2019, în următoarea componenţă: 

Preşedinte: 

prof. dr. Gabriela ZAHARIE    - Universitatea de Medicină şi Farmacie 

                                                                                    Iuliu Haţieganu Cluj - Napoca; 

Membri: 

şef. lucr. dr. Melinda MATYAS      - Universitatea de Medicină şi Farmacie 

                                                                                    Iuliu Haţieganu Cluj - Napoca; 

        dr. Avram Dănuţ SICOE                 - reprezentant Colegiul Medicilor Alba; 

Art. 2. Desemnez în calitate de observatori pe: 

                       Luminiţa SÂNTIMBREAN             - reprezentantul Consiliului Judeţean Alba; 
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                       Olivia MANEA                                  - reprezentantul Direcţiei de Sănătate  

                                                            Publică Alba; 

Art. 3. Desemnez în calitate de secretar al comisiei pe : 

           dr. Flavia Tania COZMA                  - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcţiei de 

Sănătate Publică Alba, Colegiului Medicilor Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi 

relaţii publice şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba.  

          

           P. PREŞEDINTE                           Avizat pentru legalitate, 

          VICEPREŞEDINTE         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

       Marius Nicolae HAŢEGAN   Vasile BUMBU                                                                                            

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 22 

Alba Iulia 23 ianuarie 2019 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de consultare a organizaţiilor sindicale reprezentative  

la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor,  

din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judeţean Alba  

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 1815 din 28 ianuarie 2019 al Biroului resurse umane cu privire la 

constituirea Comisiei de consultare a organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate 

sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, din cadrul aparatului propriu al Consiliului 

Judeţean 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; 

 - art. 11 alin. 1 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, 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 

 

 Art. 1. Numesc Comisia de consultare în vederea organizării consultărilor cu  

organizaţiile sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor 

salariaţilor, pentru stabilirea salariilor de bază ale funcţionarilor publici şi ale personalului 

contractual din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judeţean Alba, în următoarea 

componenţă:  

Ion DUMITREL   - preşedinte al Consiliului Judeţean Alba 

Liliana NEGRUŢ   - director executiv, Direcţia juridică şi relaţii publice; 

Marian Florin AITAI  - director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete; 

Horaţiu Zaharia SUCIU  - şef birou al Biroului resurse umane. 

 Art. 2. Comisia desemnată la art. 1 va aduce la cunoștința organizaţiilor sindicale 

reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor calendarul de 

desfășurare al consultărilor. 

  

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, instituţiilor şi 

serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei 

juridică şi relaţii publice şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba. 

                                            Avizat pentru legalitate,  

       PREŞEDINTE,         SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                  ION DUMITREL             Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

Nr.  23 

Alba Iulia, 28 ianuarie 2019 
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL  ALBA       

CONSILIUL JUDEŢEAN      

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind  constituirea Comisiei de predare a drumului  județean  

DJ 107P:  Hopârta (DJ107E) - Turdaş (DC 6) - DJ 107D (Vama Seacă)  

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 1926 din 30 ianuarie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba privind  propunerea de 

constituire a Comisiei de predare a drumului  județean DJ 107P:  Hopârta (DJ107E) – Turdaş 

(DC 6) – DJ 107D (Vama Seacă);  

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii  Consiliului Local Hopârta 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 Hopârta și 

administrarea Consiliului Local Hopârta. 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 323/13 decembrie 2018 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:  Hopârta (DJ107E) 

– Turdaş (DC 6) – DJ 107D (Vama Seacă). 

-  Hotărârii Consiliului local al comunei Hopârta nr. 6/22 ianuarie 2019 privind 

aprobarea încadrării în categoria funcțională de drum comunal a unui drum situat administrativ 

pe teritoriul UAT Hopârta și cuprinderea acestuia în inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al Comunei Hopârta. 

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 a drumului  județean DJ 107P:  Hopârta 

(DJ107E) – Turdaş (DC 6) – DJ 107D (Vama Seacă), în următoarea componenţă: 

 

Președinte: 

Radu Octavian NEAG   - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  

     Serviciul administrarea terenurilor, clădirilor,  rețelelor de  

     alimentare cu apă 
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Membri titulari: 

Andreea POPA               - consilier juridic asistent, 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 

Angela RUSU                              - 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 Hopârta, 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. 24 

Alba Iulia,  30  ianuarie  2019 

  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la aprobarea componenţei Comisiei de concurs la concursul  

organizat în data de 1 februarie 2019 pentru ocuparea a unui post vacant  

de medic în  specialitatea neurochirurgie la Compartimentul Neurochirurgie  

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând: 

- referatul nr. 1693 din 25 ianuarie 2019 al Biroului resurse umane cu privire la 

aprobarea comisiei de concurs la concursul organizat în data de 1 februarie 2019, pentru 

ocuparea a unui post vacant de medic în specialitatea neurochirurgie la Compartimentul 

Neurochirurgie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

- adresa nr. 1630 din 23 ianuarie 2019 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia cu 

privire la propunerea comisiei de concurs, la concursul organizat în data de 1 februarie 2019 

pentru ocuparea a unui post vacant de medic în specialitatea neurochirurgie, din cadrul Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, înregistrată cu nr. 1687 din 23 ianuarie 2019 la registratura 

Consiliului Judeţean Alba; 

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. 7 alin.1 lit. a, alin. 3, alin. 4 şi alin. 6 din Metodologia privind organizarea 

concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi 

chimist din unităţile sanitare publice, a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de 

compartiment din unităţile sanitare publice fără paturi, respective a funcţiei de farmacist-şef în 

unităţile sanitare publice cu paturi, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii  nr. 869 din 9 

iulie 2015,  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 

 

 

Art. 1. Aprob componenţa Comisiei de concurs la concursul pentru ocuparea a unui 

post vacant de medic în specialitatea neurochirurgie la Compartimentul Neurochirurgie din 

cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, organizat în data de 1 februarie 2019, în 

următoarea componenţă:  

Preşedinte: 

  prof. dr. Ioan Ştefan FLORIAN             - Universitatea de Medicină şi Farmacie 

                                                                                          Iuliu Haţieganu Cluj - Napoca; 

Membri: 

  şef. lucr. dr. Horaţiu STAN                     - Universitatea de Medicină şi Farmacie 

                                                                                          Iuliu Haţieganu Cluj - Napoca; 

        dr. Aurel OŞLOBANU                            - reprezentant Colegiul Medicilor Alba; 

 

Art. 2. Desemnez în calitate de observatori pe: 

                       Luminiţa SÂNTIMBREAN                - reprezentantul Consiliului Judeţean Alba; 

                       dr. Silviu - Dan CRAINIC                   - Director medical Spitalul Judeţean de  
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                                                                                         Urgenţă Alba Iulia  

                       dr. Olimpia CANDREA                       - reprezentantul Direcţiei de Sănătate  

                                                                  Publică Alba; 

Art. 3. Desemnez în calitate de secretar al comisiei pe : 

           dr. Cristian ARGHIUŞ                        - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcţiei de 

Sănătate Publică Alba, Colegiului Medicilor Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi 

relaţii publice şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba.  

          

                           Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        Ion DUMITREL                     Vasile BUMBU    
                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 25 

Alba Iulia 30 ianuarie 2019 
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL  ALBA       

CONSILIUL JUDEŢEAN      

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind  constituirea Comisiei de predare a unui bun imobil - proprietate  

publică a Judeţului Alba, situat adminsitartiv în municipiul Alba Iulia,  

str. Nicolae Titulescu, nr. 9, judeţul Alba  

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 2128 din 31 ianuarie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba privind  propunerea de 

constituire a Comisiei de predare a unui bun imobil – proprietate publică a Judeţului Alba, situat 

administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu, nr. 9, judeţul Alba;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii  Consiliului Judeţean Alba nr. 20/2019 

privind instituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Alba asupra unui bun imobil – proprietate publică a Judeţului Alba, situat 

administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu, nr. 9, judeţul Alba. 

Având în vedere prevederile: 

      - art. 104 alin. 1 lit. f,  art. 91 alin. 1 lit. c,  art. 91 alin. 4 lit. a, art. 119, art. 120 și art. 

123 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

      -art. 861 alin. 3 şi art. 867-870 din Noul Cod civil, aprobat prin Legea nr. 287/2009, cu 

modidficările şi completările ulterioare;  

      - art. 3 alin. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 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 a bunului imobil Centru de servicii 

comunitare „Arnsberg” Alba Iulia, situat adminsitrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nicolae 

Titulescu, nr. 9, judeţul Alba, în următoarea componenţă: 

 

Președinte: 

Paul Silviu TODORAN   - şef serviciu, Direcţia gestionarea patrimoniului -  

     Serviciul administrarea terenurilor, clădirilor,  rețelelor de  

     alimentare cu apă 

 

Membri titulari: 

Andreea Maria BABIN             - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  

Serviciul administrarea terenurilor, clădirilor,  rețelelor de 

alimentare cu apă  

Ioan POPA    - consilier superior, Direcţia de dezvoltare şi bugete -  

     Compartimentul contabilitate-financiar 

Ana-Maria TOMA                      - consilier juridic superior, Direcția juridică și relații 

     publice - Serviciul juridic-contencios  

 

Membri supleanți: 

Radu Octavian NEAG  - consilier superior, Direcţia gestionarea patrimoniului -  
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     Serviciul administrarea terenurilor, clădirilor,  rețelelor de  

     alimentare cu apă  

Eugen DOBRA   - consilier superior, Direcția dezvoltare și bugete -  

     Compartimentul contabilitate-financiar 

Andreea POPA                              - consilier juridic asistent, 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; Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, 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. 26 

Alba Iulia,  31  ianuarie  2019 

  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

cu privire la aprobarea componenţei Comisiei de concurs la concursul organizat în data de 

4 februarie 2019 pentru ocuparea a unui post vacant de medic în  specialitatea 

otorinolaringologie la Secţia ORL din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând: 

- referatul nr. 1692 din 25 ianuarie 2019 al Biroului resurse umane cu privire la 

aprobarea comisiei de concurs la concursul organizat în data de 4 februarie 2019, pentru 

ocuparea a unui post vacant de medic în specialitatea otorinolaringologie la Secţia ORL din 

cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

- adresa nr. 1628 din 23 ianuarie 2019 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia cu 

privire la propunerea comisiei de concurs, la concursul organizat în data de 4 februarie 2019 

pentru ocuparea a unui post vacant de medic în specialitatea otorinolaringologie, din cadrul 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, înregistrată cu nr. 1641 din 23 ianuarie 2019 la 

registratura Consiliului Judeţean Alba; 

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. 7 alin. 1 lit. a, alin. 3, alin. 4 şi alin. 6 din Metodologia privind organizarea 

concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi 

chimist din unităţile sanitare publice, a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de 

compartiment din unităţile sanitare publice fără paturi, respective a funcţiei de farmacist-şef în 

unităţile sanitare publice cu paturi, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii  nr. 869 din 9 

iulie 2015,  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 

 

Art. 1. Aprob componenţa Comisiei de concurs la concursul pentru ocuparea a unui 

post vacant de medic în specialitatea otorinolaringologie la Secţia ORL din cadrul Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, organizat în data de 4 februarie 2019, în următoarea 

componenţă:  

Preşedinte: 

şef. lucr. dr. Sever POP      - Universitatea de Medicină şi Farmacie 

                                                                        Iuliu Haţieganu Cluj - Napoca; 

Membri: 

 şef. lucr. dr. Violeta NECULA       - Universitatea de Medicină şi Farmacie 

                                                                        Iuliu Haţieganu Cluj - Napoca; 

dr. Mihaela BERA                            - reprezentantul Colegiului Medicilor Alba; 

Art. 2. Desemnez în calitate de observatori pe: 

          Luminiţa SÂNTIMBREAN           - reprezentantul Consiliului Judeţean Alba; 

            dr. Silviu - Dan CRAINIC            - director medical Spitalul Judeţean de Urgenţă 

                                                                        Alba Iulia  

          dr. Daniela DREGHICI-POPA    - reprezentantul Direcţiei de Sănătate Publică Alba; 

 

Art. 3. Desemnez în calitate de secretar al comisiei pe : 

dr. Viktor TELEVKA                - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 
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Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcţiei de 

Sănătate Publică Alba, Colegiului Medicilor Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi 

relaţii publice şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba.  

          

                                   Avizat pentru legalitate, 

     PREŞEDINTE           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

       Ion DUMITREL             Vasile BUMBU                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 27 

Alba Iulia, 31 ianuarie 2019 
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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. 19 

 

Prefectul judeţului Alba, Dănuț-Emil Hălălai; 

Având în vedere prevederile: 

- Art. 26 lit. a) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă republicată; 

- Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 

- Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea 

Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat 

şi completat de Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor 786/2005; 

- Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 89/2013 pentru aprobarea Regulamentului 

de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de 

urgenţă executate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; 

- Ordinul Inspectorului General al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă 

nr. 1/IG din 04.01.2019 privind pregătirea în domeniul situațiilor de urgență a reprezentanților 

instituțiilor prefectului și a personalului cu funcții de conducere și atribuții în domeniul 

situațiilor de urgență din administrația publică locală, servicii descentralizate și deconcentrate în 

anul 2019; 

- Ordinul Inspectorului General al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă 

nr. 2/IG din 04.01.2019 pentru aprobarea structurii cadru a Planului de pregătire în domeniul 

situațiilor de urgență; 

- Protocol privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a copiilor, elevilor şi 

studenţilor din învăţământul naţional preuniversitar şi superior, încheiat între Ministerul 

Afacerilor Interne şi Ministerul Educaţiei Naţionale nr. 62170/9647/2013. 

          Ținând cont de Referatul nr. 1924/2/G/SC/11.01.2019 întocmit în vederea emiterii unui 

ordin al prefectului de aprobare a Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență pentru 

anul 2019; 

În temeiul art. 26 alin. (1) și art. 27 din Legea nr. 340/2004, privind prefectul şi 

instituţia prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, emit următorul: 

 

ORDIN 

 

Art. 1 Se aprobă Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2019, 

înregistrat sub nr. 1043023/10.01.2019 la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba, parte 

integrantă din prezentul ordin, având următoarea structură: 

I. Baza legală 

II. Obiectivele pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă 

III. Organizarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă 

IV. Planificarea pregătirii pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi categorii 

de personal 

V. Planificarea pregătirii în domeniul situațiilor de urgență prin antrenamente, exerciții și 

concursuri de specialitate 

VI. Temele orientative privind pregătirea serviciilor voluntare și private pentru situații 

de urgență 

VII. Furnizorii autorizați potrivit legii, care organizează programe de formare 

profesională în ocupații din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru 

Situaţii de Urgenţă  
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VIII. Evidenţa şi evaluarea pregătirii 

IX. Asigurarea logistică şi financiară 

X. Anexele 1-5. 

 

Art. 2  Personalul din cadrul comitetelor pentru situaţii de urgenţă, planificat în serii de 

pregătire la Centrul Zonal de Pregătire Cluj Napoca, conform Anexei 2 punctul A din Planul de 

pregătire şi care din motive obiective nu poate participa la cursuri în perioadele stabilite în 

anexă, va fi reprogramat în serii ulterioare, de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

Alba, funcţie de posibilităţile Centrului Zonal de Pregătire și pe baza unei solicitări scrise. 

 

Art. 3  Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă asigură transmiterea prezentului ordin persoanelor nominalizate, structurilor şi 

instituţiilor cu responsabilităţi în domeniu, precum și membrilor C.J.S.U. Alba.  

 

Art. 4  Serviciul dezvoltare economică, conducerea serviciilor publice deconcentrate, 

afaceri europene, situații de urgență va comunica prezentul ordin Ministerului Afacerilor 

Interne și Inspectoratului pentru Situații de Urgență "UNIREA" al Județului Alba și îl va afişa 

pe site-ul Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba. 

 

        

Alba Iulia, 16.01.2019 

 

  

 

                                                        Președintele  

                     Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba 

                                                          PREFECT 

                                                 Dănuț-Emil Hălălai 

 

 

 

Contrasemnează 

    Subprefect 

 Monica Popescu 

     

 

 

         Vizat 

    Şef Serviciu 

                                                                              Ovidiu  Cazacu                                                                                       
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE 

URGENȚĂ 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU 

SITUAȚII DE URGENȚĂ 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE 

URGENȚĂ 

„UNIREA” AL JUDEȚULUI ALBA 

 

 

 
N  E  S  E  C  R  E  T 

Anexa nr. 4 

la 

nr…………………..………………. 

Exemplar nr………………………. 

Alba Iulia, 

…………………………. 

 
TEMATICA ORIENTATIVĂ 

PENTRU  PREGĂTIREA SERVICIILOR VOLUNTARE ȘI PRIVATE  PENTRU 

SITUAŢII DE URGENŢĂ PE ANUL 2019 

 

 

 

A. SERVICII VOLUNTARE PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

 

1. SCOPUL PREGĂTIRII: 

 însuşirea temeinică de către membrii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a 

prevederilor normative care reglementează activitatea de  apărare împotriva incendiilor şi 

protecţie civilă; 

 perfecţionarea continuă a pregătirii de specialitate a grupelor de intervenţie  şi a echipelor 

specializate pe tipuri de riscuri privind regulile si măsurile de prevenire, cunoaşterea 

permanentă a riscurilor din localităţile în care îşi desfăşoară activitatea; 

 asigurarea cunoaşterii şi întreţinerii în perfectă stare de funcţionare a tehnicii de 

intervenţie şi a accesoriilor, perfecţionarea membrilor serviciului în mânuirea acestora. 

 

2. ORGANIZAREA PREGĂTIRII 

2.1 Şefii serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă  

 convocare de pregătire semestrial (6 ore), organizată de către ISU Alba; 

 instructaj de pregătire semestrial (2-4 ore), organizat de către preşedinţii comitetelor 

pentru situaţii de urgenţă. 

2.2 Personalul component al serviciilor publice voluntare pentru situaţii de urgenţă  

 ședinţă teoretic – aplicativă (2-3 ore), lunar la municipii, oraşe şi  comune, organizată de 

către şeful serviciului; 

 ședinţă practic – demonstrativă (1-2 ore), lunar la municipii, oraşe şi comune, organizată 

de către şeful serviciului; 

 ședinţele de pregătire se vor desfăşura conform planificării întocmită de şeful serviciului 

şi aprobată de primar. 

 

3. DESFĂŞURAREA PREGĂTIRII 

În baza prevederilor legale, instruirea membrilor serviciului se asigură de către şeful 

acestuia prin expuneri, informări, dezbateri, exerciţii practice, antrenamente şi aplicaţii. 

Se va urmări ca majoritatea temelor de pregătire să aibă un caracter practic şi se vor 

executa în condiţii cât mai apropiate de realitate. 

 

4.  ASIGURAREA MATERIALĂ 

Pentru desfăşurarea în condiţii corespunzătoare a procesului de instruire, şedinţele 

teoretic – aplicative se vor executa în sala de pregătire a serviciului sau în sala de şedinţe a 
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Consiliului Local, iar exerciţiile şi aplicaţiile la remiza serviciului şi/sau la obiective de pe raza 

unităţii administrativ-teritoriale care a constituit serviciul. 

Premergător desfăşurării şedinţelor de pregătire practică, şeful serviciului va întocmi 

planurile conspect ale temelor de prezentat în luna respectivă. 

 

Temele prezentate sunt cu titlu orientativ, iar tematica poate fi completată şi cu alte 

teme, în funcţie de riscurile identificate în plan teritorial, precum şi nevoile de pregătire ale 

membrilor serviciului. 

 

5. PREGĂTIREA TEORETICĂ 

a) Reguli  şi măsuri de prevenire a incendiilor pe timpul sezonului rece; 

b) Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti; 

c) Prevenirea incendiilor la operatori economici şi instituţii; 

d) Noţiuni despre incendii, definiţie, propagare, caracteristici; 

e) Reguli si masuri de prevenire şi stingere a incendiilor specifice fondului forestier; 

f) Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor specifice campaniei agricole de recoltare a 

cerealelor păioase; 

g) Tehnica executării salvării şi evacuării (salvarea din subsoluri, de sub dărâmături şi din 

spaţii înguste, metode şi procedee de salvare, descoperirea şi identificarea persoanelor 

blocate, îndepărtarea dărâmăturilor, acordarea primului ajutor, ridicarea şi 

transportarea răniţilor); 

h) Acte normative care reglementează activitatea de prevenire a Situaţii de Urgenţă: 

 Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată;  

 HGR nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de 

prevenire şi stingere a incendiilor; 

 OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva 

incendiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

 OMAI nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea 

salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 HGR nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din 

serviciile de urgenţă voluntare; 

 OMAI nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind 

constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de 

urgenţă, cu modificările și completările ulterioare; 

 OMAI nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, 

desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate 

de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.  

 OMAI nr. 166/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea 

împotriva incendiilor la construcţii si instalaţiile aferente; 

 OMAI nr. 28/2009 pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva 

incendiilor la obiective de cult; 

 OMAI nr. 118/2010 pentru aprobarea dispoziţiilor generale de apărare împotriva 

incendiilor la structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi 

de agreement; 

 OMAI nr. 211/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva 

incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii; 

 OMAI nr. 262/2010 privind aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva 

incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri; 

 OMAI nr. 187/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea 

împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ; 
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 OMAI nr. 579/2008 pentru   aprobarea   Dispoziţiilor   generale  de  apărare 

împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, 

vegetaţie uscată şi resturi vegetale; 

 OMAI nr. 14/2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva 

incendiilor la amenajări temporare în spaţii închise sau în aer liber; 

 Metodologia executării controlului de prevenire la gospodăriile cetăţeneşti 

conform O.M.A.I. nr. 160/2007; 

 Reguli de comportare la descoperirea elementelor de muniţie neexplodate; 

 Alarmarea şi evacuarea populaţiei în cazul dezastrelor. 

 

6. PREGĂTIREA PRACTICĂ 

a) instrucţia grupelor de intervenţie de la autospeciale de lucru cu apă şi spumă APCA, 

APCT, ATI; 

b) simularea unei situaţii din planul de evacuare de la nivelul localităţii; 

c) învăţarea şi formarea deprinderilor în executarea probei ,,Pista de îndemânare şi 

viteză“(prezentarea demonstrativă a probei, executarea probei pe segmente, executarea 

întrunită a probei, verificarea încadrării în barem: 45’’= S, 35’’= B, 30’’= FB); 

d) exerciţiu practic privind luarea măsurilor de siguranţă în cazul descoperirii de muniţie 

rămasă neexplodată; 

e) exerciţiu practic cu tehnica din dotare în cazul producerii unui incendiu la fondul 

forestier. 

f) exerciţiu practic privind intervenţia în cazul producerii unor incendii la depozitele de 

cereale, silozuri sau pe terenurile unde s-a terminat recoltarea. 

g) exerciţiu practic privind intervenţia în cazul salvării şi evacuării din subsoluri, de sub 

dărâmături şi din spaţii înguste. 

h) metode, procedee şi mijloace folosite pentru decontaminarea personalului şi 

echipamentului. 

i) demonstraţie practică privind executarea unui control de prevenire la unităţile de 

învăţământ. 

j) demonstraţie practică privind executarea unui control de prevenire la o gospodărie 

cetăţenească. 

k) exerciţiu practic privind intervenţia si modul de acţiune in cazul unor incendii produse la 

gospodăriile cetăţeneşti şi depozitele de furaje.  

l) exerciţiu practic de stingere a incendiilor în condiţii deosebite (pe timp de noapte, pe timp 

de iarnă, vânt puternic etc.). 

 

B. SERVICII PRIVATE PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

 

1. SCOPUL PREGĂTIRII: 

 însuşirea temeinică de către membrii Serviciului Privat pentru Situaţii de Urgenţă a 

prevederilor normative care reglementează activitatea de  apărare împotriva incendiilor şi 

protecţie civilă; 

 perfecţionarea continuă a pregătirii de specialitate a grupelor de intervenţie  şi a echipelor 

specializate pe tipuri de riscuri privind regulile si măsurile de prevenire, cunoaşterea 

permanentă a riscurilor din localităţile în care îşi desfăşoară activitatea; 

 asigurarea cunoaşterii şi întreţinerii în perfectă stare de funcţionare a tehnicii de 

intervenţie şi a accesoriilor, perfecţionarea membrilor serviciului în mânuirea acestora. 

 

2. ORGANIZAREA PREGĂTIRII 

2.1 Şefii serviciilor private pentru situaţii de urgenţă  

 convocare de pregătire anuală (6 ore), organizată de către ISU Alba; 

 instructaj de pregătire semestrial (2 – 4 ore), organizat de către conducătorii operatorilor 

economici. 

2.2 Personalul component al serviciilor private pentru situaţii de urgenţă  
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 ședinţă teoretic – aplicativă (2 – 3 ore), lunar; 

- ședinţă practic – demonstrativă (1 – 2 ore), lunar 

 

Şedinţele de pregătire se vor desfăşura conform planificării întocmite de şeful Serviciului 

Privat pentru Situații de Urgență şi aprobată de managerul operatorului economic sau al 

instituţiei. 

 

3. DESFĂŞURAREA PREGĂTIRII 

În baza prevederilor legale, instruirea membrilor serviciului se asigură de către şeful 

acestuia prin expuneri, informări, dezbateri, exerciţii practice, antrenamente şi aplicaţii. 

Se va urmări ca majoritatea temelor de pregătire să aibă un caracter practic şi se vor 

executa în condiţii cât mai apropiate de realitate. 

 

4.  ASIGURAREA MATERIALĂ 

Pentru desfăşurarea în condiţii corespunzătoare a procesului de instruire, şedinţele 

teoretic – aplicative se vor executa în sala de pregătire a serviciului iar exercițiile și aplicațiile la 

remiza serviciului și / sau în incinta obiectivului. 

Premergător desfăşurării şedinţelor de pregătire practică, şeful serviciului va întocmi 

planurile conspect ale temelor de prezentat în luna respectivă. 

 

Temele prezentate sunt cu titlu orientativ, iar tematica poate fi completată şi cu alte 

teme, în funcţie de riscurile identificate în plan teritorial, precum şi nevoile de pregătire ale 

membrilor serviciului. 

 

5. PREGĂTIREA TEORETICĂ 

a) Incendiul şi evoluţia sa. Procese de ardere şi de oxidare. 

b) Propagarea incendiilor. 

c) Cauze de incendiu. 

d) Căi de evacuare şi intervenţie în caz de incendiu. 

e) Norme generale de apărare împotriva incendiilor. 

f) Stingătoare de incendiu. Clasificare. Mod de folosire. 

g) Cutremurele şi efectele lor. Măsuri de diminuarea a efectelor acestora. Reguli de 

comportare. 

h) Prevenirea incendiilor la operatori economici şi instituţii. 

i) Noţiuni despre incendii, definiţie, propagare, caracteristici. 

j) Tehnica executării salvării şi evacuării (salvarea din subsoluri, de sub dărâmături şi din 

spaţii înguste, metode şi procedee de salvare, descoperirea şi identificarea persoanelor 

blocate, îndepărtarea dărâmăturilor, acordarea primului ajutor, ridicarea şi 

transportarea răniţilor). 

k) Organizarea şi desfăşurarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor de către 

serviciile private pentru situaţii de urgenţă. 

l) Serviciul de rond şi postul de supraveghere; modul de organizare şi atribuţiile 

pompierilor civili. 

m) Cauzele de incendiu şi prevenirea lor. 

n) Instalaţii speciale de semnalizare şi stingere a incendiilor. 

o) Executarea unor lucrări care prezintă pericol de incendiu. Reglementarea utilizării focului 

deschis şi sudurii. Permisul de lucru cu foc şi autorizaţia pentru lucrări efectuate în spaţii 

cu pericol de incendiu. Obligaţii ce revin în acest sens pompierilor civili. 

p) Pericole, cauze şi măsuri de prevenire a incendiilor şi exploziilor la depozitarea 

materialelor şi a produselor inflamabile lichide. 

q) Protecţia nucleară, radiologică, chimică şi biologică. 

r) Date generale despre substanţele toxice industriale. 

s) Norme şi principii privind amenajarea unor spaţii ca adăposturi de protecţie civilă. 
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t) Metode şi procedee de deblocare a clădirilor avariate sau distruse în vederea salvării 

răniţilor. 

u) Metode şi procedee de cercetare a zonei, raionului în care trebuie să acţioneze pentru 

salvarea de persoane şi bunuri materiale. 

v) Măsuri de protecţie şi siguranţă a muncii pe timpul lucrului cu tehnica şi aparatura din 

dotare. 

w) Acte normative care reglementează activitatea de prevenire a Situaţii de Urgenţă: 

 Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată;  

 HGR nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de 

prevenire şi stingere a incendiilor; 

 OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva 

incendiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

 OMAI nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea 

salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 OMAI nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind 

constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de 

urgenţă, cu modificările și completările ulterioare; 

 OMAI nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, 

desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate 

de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.  

 OMAI nr. 166/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea 

împotriva incendiilor la construcţii si instalaţiile aferente; 

 OMAI nr. 211/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva 

incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii; 

 OMAI nr. 262/2010 privind aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva 

incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri; 

 Norme și normative specifice domeniului sau ramurii de activitate. 

 

6. PREGĂTIREA PRACTICĂ 

a) instrucţia grupelor de intervenţie de la autospeciale de lucru cu apă şi spumă; 

b) instrucţia grupelor de la autopompa de primă intervenţie, motopompa remorcabilă etc; 

c) executarea operaţiunilor pentru pregătirea şi desfăşurarea intervenţiilor; 

d) cunoaşterea mijloacelor tehnice de stingere a incendiilor (caracteristici tehnico-tactice, 

descriere, funcţionare şi întreţinere); 

e) învăţarea şi formarea deprinderilor în executarea probei „Pista de îndemânare şi viteză”; 

f) instrucţia pentru salvare şi prim ajutor / acordarea primului ajutor in caz de arsuri; 

g) organizarea si desfăşurarea evacuării la o sală aglomerată; 

h) tehnica executării salvărilor si evacuărilor. Salvarea din subsoluri, de sub dărâmături si 

spaţii înguste, metode, procedee de salvare. Descoperirea, identificarea persoanelor 

blocate, îndepărtarea dărâmăturilor, acordarea primului ajutor, ridicarea şi transportul 

răniţilor; 

i) salvarea în cazuri speciale – persoane electrocutate, căzute în canale, gropi sau afectate de 

alte accidente; 

j) Alergare de viteză. Alergare 1000 metri și 3000 metri. Exerciţii de gimnastică – pentru 

muşchii braţelor şi picioarelor; 

k) Tehnica escaladării gardului de 2 metri. Exerciţii de control: alergare 55 metri, 

escaladarea gardului de 2 metri, alergare 55 metri (echipat cu costum de protecţie); 

l) Recunoaşterea sectorului de intervenţie şi executarea cercetării. 
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE 

URGENȚĂ 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU 

SITUAȚII DE URGENȚĂ 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE 

URGENȚĂ 

„UNIREA” AL JUDEȚULUI ALBA 

 

 

 
N  E  S  E  C  R  E  T 

Anexa nr. 5 

la 

nr…………………..………………. 

Exemplar nr………………………. 

Alba Iulia, 

…………………………. 

 

 

FURNIZORII AUTORIZAŢI POTRIVIT LEGII, DIN JUDEȚUL ALBA, 

CARE ORGANIZEAZĂ PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ ÎN OCUPAŢII 

DIN DOMENIUL REGLEMENTAT DE INSPECTORATUL GENERAL PENTRU 

SITUAȚII DE URGENȚĂ 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumire furnizor 

(adresa, date contact) 
Ocupaţie 

Tip program 

(conf. art. 8  

alin. 3 din OGR 

nr. 129/2000 

rep.) 

1 
SC ALSTING SERVICII SRL 

Alba Iulia, bdul. Republicii, nr. 

28, tel. 0258/817.960 

 cadru tehnic cu atribuţii în 

domeniul prevenirii şi stingerii 

incendiilor 

perfecționare 

 șef serviciu voluntar / privat 

pentru situații de urgență 
inițiere 

 servant pompier inițiere 

2 

SC TERRA NOVA GROUP 

SRL 

Alba Iulia, str. Tudor 

Vladimirescu, nr. 50A, tel. 

0258/811.353 

 cadru tehnic cu atribuţii în 

domeniul prevenirii şi stingerii 

incendiilor 

perfecționare 
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ORDIN  Nr. 22 /21 ianuarie 2019   

 

 

privind convocarea  Colegiului Prefectural al Judeţului Alba  

în ședința ordinară din data de 29 ianuarie 2019 

 

 

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.4/2229/18.01.2019 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 29 ianuarie 2019; 

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.396/2018 al 

Prefectului Judeţului Alba, se convoacă în şedinţă ordinară, în data de 29 ianuarie 2019, 

ora 09,00, la sediul Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba, sala “Mihai Viteazul”. 

Art.2. Ordinea de zi cuprinde: 

a) Raport prezentat de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba 

privind acțiunile de verificare desfășurate în luna decembrie 2018; 

b) Informare privind activitatea de control a Comisariatului Judeţean pentru Protecţia 

Consumatorilor Alba, în perioada sărbătorilor de iarnă, în anul 2018; 

c) Raport al Direcției de Sănătate Publică privind acțiunile de verificare a unităților de 

alimentație publică desfășurate în perioada sărbătorilor de iarnă, 2018; 

d) Raport de evaluare a rezultatelor activităților desfășurate în anul 2018 de Instituția 

Prefectului-Județul Alba.  

 

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.        
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Prefect 

Dănuț-Emil Hălălai 

 

 

                  Contrasemnează 

          Subprefect 

         Monica Popescu 

 

 

                                                                                                                                                                            
 

                                                                                                    Avizat pentru legalitate,                                                                                           

                                                                                      p. Șef serviciu, 

                                                                                                            Mera Nicolae 

                                                                                                        Consilier juridic 

 

    

 

 

 

 

 

 

Alba Iulia, 21 ianuarie 2019. 

Nr. 22 
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ORDINUL NR. 29 

 

 

          Prefectul judeţului Alba, Hălălai Dănuț-Emil; 

  Văzând modificările intervenite în structurile de conducere ale unor instituții publice județene; 

  Ținând cont de Referatul nr. 2161/3/G/SC/16.01.2019 de aprobare a modificării componenței 

Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba; 

         Având în vedere prevederile art. 11 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind 

Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările 

ulterioare, prevederile art. 4 şi art. 9 din Regulamentul cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, 

funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1491/2004, cu modificările și completările ulterioare, prevederile H.G. nr. 557/2016 

privind managementul tipurilor de risc; 

       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 modifică componența Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 

Alba, astfel: 

 

 

Nr

. 

crt.  

Funcţia în 

CJSU  

Numele şi prenumele  Funcţia la locul de muncă  

1.  Preşedinte   

 

 

Ing. Dănuț-Emil Hălălai  

 

Bardan  

Prefectul judeţului Alba  

 
2.  Vicepreşedinte  Ing.  Ion Dumitrel  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba  

3.  Vicepreşedinte  Col.  Adrian Marius Guia 

 

(Î) Inspector şef, Inspectoratul Județean 
pentru Situaţii de Urgenţă Alba  

4.  Membru Ing. Monica Popescu Subprefectul județului Alba 

5. Membru Cms.  
șef 

Florin Constantin 

Dogaru 

Inspector şef, Inspectoratul de Poliţie 
Județean Alba 
   

6.  Membru Subc. 

de Pol. 

Alin Șerdean  Șef serviciu, Serviciul Județean de Poliție 

Transporturi Alba 

7.  Membru  Col.  Marius Claudiu 

Giurea 

Inspector şef, Inspectoratul de 
Jandarmi Județean Alba  

8.  Membru  Col.  Nicolae Ioan Popa 

 

Șef Direcția Județeană de Informații Alba 
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9. 

 

 

Membru  Col.  Marcel Domşa  Comandant Garnizoana Militară Alba  

10.  Membru  Col.  Dan Giura Şef Direcția Judeţeană de Telecomunicaţii 
Speciale Alba  

11.  Membru  Geogr. Dorin Zdrânc Comisar șef, Comisariatul Judeţean Alba 
al Gărzii Naţionale de Mediu  

12.  Membru  Ec. Alexandru Dumitru 

Sinea  

Director executiv,  Direcţia de Sănătate 

Publică Alba  

13.  Membru  Ing. 

ec.  

Zafiu Jicărean Înlocuitor șef Structura Teritorială pentru 
Probleme Speciale Alba  
 
 

14.  Membru  Dr.  David Daniela 

Ștefania Barb 

(D) Director,  Direcţia Sanitară 
Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Alba  
 15.  Membru  Ing.  Doru Victor Cetean  Inspector șef, Inspectoratul Judeţean în 
Construcţii Alba  

16.  Membru Ing. Florian Borbeniță    Coordonator, Centrul de Întreținere și 

Coordonare Pianu - Autostrada A1  

 17.  Membru Ing. Vasile Stănescu Șef, Centrul de Întreținere și Coordonare 

Dumbrava - Autostrada A10 

18.  Membru  Ing.  Liviu Hondola 

 

Şef secţie, Secţia Drumuri Naţionale Alba  

19.  Membru  Jr.  Vasile Bumbu Secretarul Judeţului Alba – Consiliul 
Județean Alba 

20.  Membru Ing. Cornel Murg Director Cancelarie, Instituţia Prefectului 
– Județul Alba 

21.  Membru  

 

 

Ing.ec. 

jr. 

 

Nelu Fleşer Şef serviciu, Instituţia Prefectului – 

Județul Alba  

22.  Membru  Ing.  Traian Matiş 

 

Director, Sistemul de Gospodărire a 

Apelor Alba 

 

 

 

 

 

Alba  

23.  Membru  Ing.  Bogdan Medrea Director, Electrica S.A. SDEE - Sucursala 

Alba  

24.  Membru Ing. Cristian Chefelean 

 

Delgaz Grid S.A. Târgu Mureș 

25.  Membru  Ing.  Gheorghe Lazea Director, Direcţia pentru Agricultură 
Județeană Alba 

26.  Membru Ec. Mircea Flaviu Cozuc Director, Agenția Județeană de Plăți și 
Inspecție Socială Alba 

27.  Membru  Ing.  Petru Crișan Consilier, Garda Forestieră Județeană 
Alba 

28.  Membru  Ing.  Aurel Costică Ispas Director, Agenţia Naţională de 
Îmbunătăţiri Funciare – Filiala Alba  

29. Membru  Ing.  Dimitrie Horațiu 

Clepan 

(D) Director executiv, Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Alba  

30. Membru  Ing.  Dan Gheorghe 

Boariu 

Director, Direcţia Silvică Alba  

31. Membru  Ing. Daniel Todea  Șef Compartiment, Telekom Alba  

32. Membru  Dr.  Aurel Crişan Medic șef, Unitatea Primiri Urgenţe Alba  

33. Membru  Dr. Marius Şuluţiu  Director, Serviciul Jud. de Ambulanţă 

Alba  



 
185 

34. Membru Ing.  Cornel Ștefan 

Bardan  

Dir. Gen.,  S.C. APA CTTA S.A. Alba  

35. Membru  Soc. Adrian Duşa  Director, Crucea Roşie - Filiala Alba 

 

 

 

1.  Consultant  Ing.  Marius Gigel Jurca  Consilier, Instituţia Prefectului - Jud. Alba  

2.  Consultant  Ing. Nicolae Popa Consilier, Instituţia Prefectului – Jud. 

Alba 
3.  Consultant  Mr.  Ovidiu Nicolae 

Costea 

(Î) Prim-adjunct, Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă Alba 

4.  Consultant  Col.  Silviu Adrian Dogar (Î) Adjunct, Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă Alba 

5.  Consultant  Ing.  Nicolae Dragomir  S.N.T.G.N. Transgaz S.A. - Şef Sector 
Vinţu de Jos  

6.  Consultant  Ing. Sorin Vlad  Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba  

7.  Consultant  Lt.Col.  Mihai Ilie Rusu 

Dumitru Boghițoi 

(Î) Comandant U. M. 01684 Alba lulia  

 

 
8.  Consultant  Ing.  Vistian Ioan Corlea Director, S.C. D.P.L.  S.A. Alba  

 

 9.  Consultant Prof. Marcela Dărămuș Inspector general, Inspectoratul 
Școlar Județean Alba 

10. Consultant  Ing.  Ioan Bretea Şef secţie L9 CFR Alba  

11.  Consultant Ing. Adrian Vîlcan Şef secţie L7 CFR Tg. Mureș 

12.  Consultant  Ing.  Ildiko Steop Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri 
Funciare – Filiala Alba  

13.  Consultant Ing. Vasile Suciu (D) Inspector şef, Inspectoratul 
Teritorial de Muncă Alba  

14.  Consultant Ing. 

 

Nicolae Mihu  Director, Hidroelectrica  S.A.- Sucursala 
Sebeș 

15.  Consultant  Salv. 

Mont. 

Lucian Forda  Şef Serviciu, SALVAMONT Alba  

16. 

 

Consultant  Ing.  Dorin lancu  Comisia Naţională de Control a Activităţii 

Nucleare – Reprezentant zonal 

17. Consultant Met. Ileana Cioancă Şef Staţie, Meteorologică Jud. Alba 

18. Consultant Ec.  Maria Iacob Director, Administrația Finanţelor 
Publice Alba  

19. Consultant Ing.  

 

Dorin Retegan Director, Oficiul Județean de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Alba  

 

 

Art.2  Inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Alba este 

vicepreședintele cu atribuții de coordonare unitară a tuturor componentelor cu responsabilități în 

realizarea intervenției. 

 

Art.3 Ordinul nr. 1/04.01.2019 al Prefectului Judeţului Alba, îşi încetează aplicabilitatea 

de la data emiterii prezentului ordin.  

 

Art.4 Acest ordin va fi comunicat prin grija Serviciului dezvoltare economică, 

conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă la Ministerul 
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Afacerilor Interne și se va afişa pe site-ul Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba. De asemenea, 

ordinul va fi transmis Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Unirea" al județului Alba pentru a 

fi comunicat instituțiilor și persoanelor în cauză, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent. 

                                                                                                      Alba lulia, 25.01.2019 
Prefect 

Dănuț-Emil Hălălai 

          Contrasemnează  

                           Subprefect 

                                                                                                  Monica Popescu 

 

                                                                                                                      Vizat 

                                                                                           Șef Serviciu   

                               Ovidiu Cazacu      
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ORDIN NR. 30 

 

 Prefectul judeţului Alba; 

Ținând cont de referatul de specialitate nr. 6/2450/G/SC/23.01.2019 privind reactualizarea 

componenței Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 62/2011 – Legea dialogului social, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;   

  În temeiul art. 26 alin.1 şi art. 27 alin.1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 

instituţia prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, emit prezentul 

 

ORDIN: 

 

Art. 1 Se reactualizează Comisia de Dialog Social a judeţului Alba în următoarea 

componenţă: 

 

Preşedinte:  

 Dănuț - Emil Hălălai, prefectul judeţului Alba; 

 Ion Dumitrel, preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 

 

Membri:  

 Monica Popescu, subprefectul județului Alba; 

 Nelu Fleşer, şef serviciu - Instituţia Prefectului judeţul Alba; 

 Mirela Ţimonea, consilier principal - Consiliul Judeţean Alba;  

 Vasile Suciu, inspector şef - Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba; 

 Flaviu Mircea Cozuc, director executiv - Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie 

Socială Alba; 

 Sorin Lazăr, director executiv  adjunct- Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă Alba; 

 Alexandru Retegan, director executiv - Casa Judeţeană de Pensii Alba; 

 Maria Iacob, şef administraţie, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba; 

 Silvia Puie, preşedinte, Casa de Asigurări de Sănătate Alba; 

 Marcela Dărămuş, inspector şcolar general, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba; 

 Ion Radu Moldovan – titular, Confederaţia Naţională a Patronatului Român „C.N.P.R.” 

 Voicu Vușcan – supleant, Confederaţia Naţională a Patronatului Român „C.N.P.R.” 

 Valeriu Stânea – titular, Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din 

România „C.N.I.P.M.M.R.” 

 Victor Mateş – supleant, Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din 

România „C.N.I.P.M.M.R.” 

 Elena Lucreţia Barbu – titular, Uniunea Generală a Industriaşilor din România 

„U.G.I.R.” 

 Aurel Zisu- supleant, Uniunea Generală a Industriaşilor din România „U.G.I.R.” 

 Nedelcu Marian Călin, titular, Patronatul Naţional Român  

 Stelian Nicola, titular, Confederaţia Patronală Concordia 

 Valentin Oprea, titular, Confederația Patronală din Industrie, Agricultură, Construcții și 

Servicii din România 



 
188 

 Cristina Costea, titular, Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România Frăţia 

„CNSLR – Frăţia” 

 Adriana Cristea, supleant, Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România 

Frăţia „CNSLR – Frăţia” 

 Ioan Petruţ, titular, Confederaţia naţională sindicală CARTEL ALFA 

 Ioan Neagu, supleant, Confederaţia naţională sindicală CARTEL ALFA 

 Valentin Barb, titular, Confederaţia Sindicatelor Democratice din România – C.S.D.R. 

 Rodica Bogdan, supleant, Confederaţia Sindicatelor Democratice din România – 

C.S.D.R. 

 Cristian Albu, titular, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian 

 Constantin Gârjoabă, supleant, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian 

 Stelian Stanciu, titular, Blocul Naţional Sindical „B.N.S.” 

 Sorin Tomescu, supleant, Blocul Naţional Sindical „B.N.S.” 

 

Art. 2 În lipsa prefectului, conducerea şedinţelor Comisiei de Dialog Social Alba este 

asigurată de către subprefectul judeţului Alba. 

Art. 3 Secretariatul comisiei se asigură de către doamna Carmen Benga, inspector superior în 

cadrul Serviciului dezvoltare economică, conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri 

europene, situaţii de urgenţă - Instituţia Prefectului - judeţul Alba. 

Art. 4 Ordinul prefectului judeţului Alba nr. 375 din 6 noiembrie 2018, îşi încetează 

aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentului ordin. 

Art. 5 Prezentul ordin va fi comunicat prin grija Serviciului dezvoltare economică, 

conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă, persoanelor în 

cauză și se va afişa pe site-ul Instituţiei Prefectului - judeţul Alba. 

 

Alba Iulia,  25 ianuarie 2019 

 

 

Prefect, 

Dănuț-Emil HĂLĂLAI 

                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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