ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
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
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „extraordinară” în luna aprilie 2019;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la 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;
- raportul de specialitate nr. 6335/29 martie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului,
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
- adresa nr. 205/22 martie 2019 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, înregistrată la
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 6205/28 martie 2019;
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, Piaţa Primăriei, nr. 3, judeţul Alba,
proprietar Consistoriul Superior al Bisericii Evanghelice CA din România, în cotă de 1/1 părţi,
înscris în CF nr. 1025 Sebeş cu nr. top. 1502, 1503, în suprafaţă construită de 374 mp., curte şi
grădină în suprafaţă totală de 2683 mp., un regim de înălţime P+E de 748 mp., înscris în Lista
Monumentelor Istorice, judeţul Alba, la nr. crt. 568, Casa Zapolya, azi Muzeul „Ioan Raica”, cod
LMI 2015 AB-II-m-A-00354, conform documentaţiei transmise de către Direcţia Judeţeană
pentru Cultură Alba, care constituie anexă a prezentei hotărâri.
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
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.
AVIZAT
PREŞEDINTE,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
ION DUMITREL
Vasile BUMBU
Înregistrat cu nr. 67
Alba Iulia, 29 martie 2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la 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

Proiectul de act administrativ inițiat vizează 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.
Prin adresa nr. 205/22 martie 2019, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba
cu nr. 6205/28 martie 2019, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba ne comunică solicitarea
făcută de domnul Gunesch Friedrich, secretar general şi reprezentant legal al Consistoriului
Superior Evanghelic, CA, privind exercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului, situat
administrativ în municipiul Alba Sebeş, Piaţa Primăriei, nr. 3, judeţul Alba, înscris în CF nr.
1025 Sebeş cu nr. top. 1502, 1503.
Consistoriul Superior al Bisericii Evanghelice CA din România, are calitatea de
proprietar în cotă 1/1 părţi asupra imobilului, conform extrasului CF mai sus menţionat, înscris
în Lista Monumentelor Istorice, jud. Alba, la nr. crt. 568, Casa Zapolya, azi Muzeul „Ioan
Raica”, cod LMI 2015 AB-II-m-A-00354, acesta exprimându-şi intenţia de a vinde imobilul
respectiv.
Prin adresa nr. 205/22 martie 2019, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba, transferă
dreptul de preemţiune pentru achiziţionarea imobilului în cauză, către autorităţile administraţiei
publice locale, respectiv Consiliului Judeţean Alba.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit
căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului
judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul
la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui,
vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 67 din 29 martie 2019.

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 6335/29 martie 2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la 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

Consistoriul Superior al Bisericii Evanghelice CA din România în calitate de proprietar
de carte funciară în cotă de 1/1 părţi, asupra imobilului situat administrativ în municipiul Sebeş,
Piaţa Primăriei, nr. 3, judeţul Alba, înscris în CF nr. 1025, cu nr. top. 1502, 1503, prin adresa
înregistrată la Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba cu nr. 205/22 martie 2019, anunţă intenţia
de vânzare a imobilului respectiv având suprafaţa construită de 374 mp., curte şi grădină în
suprafaţă totală de 2683 mp., un regim de înălţime P+E de 748 mp., înscris în Lista
Monumentelor Istorice, jud. Alba, la nr. crt. 568, Casa Zapolya, azi Muzeul "Ioan Raica", cod
LMI 2015 AB-II-m-A-00354 (monument de arhitectură).
Conform prevederilor art. 4 alin. 4 din Legea nr. 422/2001, privind protejarea
monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare, „monumentele istorice aflate
în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condiţiile
exercitării dreptului de preemţiune ale statului român, prin Ministerul Culturii şi Patrimoniului
Naţional, pentru monumentele istorice clasate în grupa Aˮ. Alin. 7 al aceluiași articol prevede că
„termenul de exercitare a dreptului de preemţiune al statului este de maximum 25 de zile de la
data înregistrării înştiinţării, documentaţiei şi a propunerii de răspuns la Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional sau, după caz, la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii
şi Patrimoniului Naţional; titularii dreptului de preemţiune vor prevedea în bugetul propriu
sumele necesare destinate exercitării dreptului de preemţiune; valoarea de achiziţionare se
negociază cu vânzătorulˮ.
În situaţia în care, conform art. 4 alin. 8 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare, „Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi
Patrimoniului Naţional nu îşi exercită dreptul de preemţiune în termenul prevăzut la alin. 7, acest
drept se transferă autorităţilor publice locale, care îl pot exercita în maximum 15 zileˮ. Prin
urmare dreptul de preemţiune se transferă autorităţilor administraţiei publice locale, respectiv
Consiliul Judeţean Alba şi Primăriei municipiului Sebeş.
Conform prevederilor art. 6 alin. 1 din Legea 422/2001 „paza, întreţinerea, conservarea,
consolidarea, restaurarea şi punerea în valoare prin mijloace adecvate a monumentelor istorice
revin, după caz, proprietarilor sau titularilor altor drepturi reale asupra acestora, în conformitate
cu prevederile prezentei legi”.
Faţă de cele menționate mai sus, Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba trebuie să se
pronunţe dacă îşi exercită sau nu dreptul de preemţiune asupra imobilului mai sus menţionat.
Considerăm că nu se justifică necesitatea şi oportunitatea achiziţiei imobilului mai sus
prezentat, prin urmare propunem adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat în considerarea
aspectelor mai sus menţionate, precum şi a dispoziţiilor art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege şi a Legii nr.
422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA
Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN
Întocmit, Ghilea Florin

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea unui Proces verbal de vecinătate pentru un imobil
situat administrativ în comuna Întregalde, sat Modoleşti, judeţul Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „extraordinară” în luna aprilie 2019;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea unui Procesul verbal de
vecinătate pentru un imobil situat administrativ în comuna Întregalde, sat Modoleşti, judeţul
Alba;
- raportul de specialitate nr. 6728/03 aprilie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
- solicitarea beneficiarilor Morar Gabriel-Silviu, Morar Marius în calitate de proprietari,
privind semnarea Procesului verbal de vecinătate asupra imobilului, situat în comuna Întregalde,
sat Modoleşti, nr. 44, intravilan, imobil care se învecinează cu drumul judeţean DJ 107K proprietate publică a Judeţului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr.
6449/01 aprilie 2019;
- procesul-verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K,
proprietate publică a Judeţului Alba şi cu parte din imobilul situat în intravilanul comunei
Întregalde, sat Modoleşti, nr. 44, identificat prin CF nr. 70464 şi CF nr. 70187.
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legii nr. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se exprimă acordul cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru
stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K - proprietate publică a Judeţului Alba, cu imobilul
înscris în CF nr. 70464 Întregalde cu nr. top. 412 şi cu parte din imobilul înscris în CF nr. 70187
Intregalde cu nr. top. 413/1, 413/2, 423/1, situate administrativ în comuna Întregalde, sat
Modoleşti nr. 44, judeţul Alba, care se învecinează cu drumul judeţean DJ 107K: Galda de Jos
(DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş
- Ghioncani - DJ 107I (Bârleşti), solicitat pentru eliberarea titlului de proprietate, prezentat în
anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Alba va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
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, Direcției juridică
şi relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
P. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE,
DUMITRU FULEA
Înregistrat cu nr. 68
Alba Iulia, 3 aprilie 2019

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea unui Proces verbal de vecinătate pentru un
imobil situat administrativ în comuna Întregalde, sat Modoleşti, judeţul Alba

Proiectul de act administrativ inițiat vizează exprimarea acordului de către Consiliul
Judeţean Alba cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor
comune pentru imobilul situat administrativ în comuna Întregalde, sat Modoleşti nr. 44, judeţul
Alba, intravilan, identificat cu CF nr. 70464 Întregalde, cu nr. top. 412 şi cu parte din imobilul
înscris în CF nr. 70187 Întregalde, cu nr. top. 413/1, 413/2, 423/1, imobil care se învecinează cu
drumul judeţean DJ 107K.
Prin adresa înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 6449/1 aprilie
2019, S.C. TOP - CAD S.R.L., în calitate de mandatar şi executant al documentaţiei pentru
proprietarii Morar Gabriel-Silviu, Morar Marius, transmite spre aprobare Procesul verbal de
vecinătate asupra unor proprietăţi particulare, care se învecinează cu DJ 107K: Galda de Jos (DJ
107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş Ghioncani - DJ 107I (Bârleşti), în scopul eliberării titlului de proprietate.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991 a fondului funciar republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, punerea în posesie şi eliberarea titlurilor de proprietate
celor îndreptăţiţi se poate face după stabilirea vecinătăţilor.
În urma verificării documentaţiei depuse, a punctelor de coordonate, a existenţei unor
posibile suprapuneri cu DJ 107K, s-a constatat faptul că documentaţia tehnică topografică de
identificare imobil, în vederea obținerii titlului de proprietate, respectă limitele proprietăţilor,
acestea nefiind afectate, drept urmare se recomandă semnarea procesului verbal de vecinătate din
partea Judeţului Alba.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit
căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului
judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul
la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui,
vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 68 din 3 aprilie 2019.
P. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
DUMITRU FULEA

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 6728/03 aprilie 2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea unui Proces verbal de vecinătate pentru un
imobil situat administrativ în comuna Întregalde, sat Modoleşti, judeţul Alba

Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 6449/01.04.2019, S.C. TOPCAD SRL, în calitate de executant al documentaţiei pentru proprietarii Morar Gabriel-Silviu şi
Morar Marius, transmite spre aprobare procesul verbal de vecinătate asupra unor proprietăţi
particulare, care se învecinează cu DJ 107K în vederea eliberării titlului de proprietate.
Procesul verbal de vecinătate, stabileşte limitele comune dintre DJ 107K: Galda de Jos
(DJ 107H) - Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş
- Ghioncani - DJ 107I (Bîrleşti), proprietate publică a Judeţului Alba cu imobilul identificat din
punct de vedere al cărţii funciare, înscris în CF nr. 70464, cu nr. top. 412 - fâneaţă cu suprafaţa
de 1104 mp., şi cu parte din imobilul înscris în CF nr. 70187, cu nr. top. 413/1 - curţi construcţii
intravilan, nr. top. 413/2 - fâneaţă intravilan, 423/1 - casă de lemn în suprafaţă totală de 1651
mp., situate în comuna Întregalde, sat Modoleşti nr. 44. În urma măsurătorilor şi identificărilor
efectuate se solicită eliberarea titlului de proprietate conform Legii nr. 18/1991 a fondului
funciar republicată, cu modificările şi completările ulterioare, asupra imobilului, situat
administrativ în comuna Întregalde, sat Modoleşti, nr. 44, judeţul Alba, intravilan, conform
folosinţei actuale, identificat cadastral cu nr. cad. 412/1 - curţi construcţii în suprafaţă măsurată
de 567 mp, nr. cad. 412/2 - fâneaţă în suprafaţă măsurată de 602 mp, nr. cad. 412/3 - arabil în
suprafaţă măsurată de 232 mp şi nr. cad. 412/4 - fâneaţă în suprafaţă măsurată de 609 mp., în
favoarea proprietarilor Morar Gabriel-Silviu şi Morar Marius.
Procesul verbal de vecinătate încheiat între proprietarii imobilului şi deţinătorii
imobilelor învecinate este actul de constatare a situaţiei din teren, prin care se exprimă acordul
cu privire la identificarea corectă a limitelor comune recunoscute de către aceştia, întocmit de
S.C. TOP-CAD SRL, cu prilejul identificării şi măsurării imobilului care face obiectul
documentaţiei tehnico topografică de identificare imobil.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001, s-a însuşit Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, acesta fiind atestat prin Hotărârea Guvernului
României nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din Judeţul Alba – Anexa nr. 1. Drumul judeţean DJ 107K a
fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, la poziţia
cu nr. crt. 55.
În conformitate cu art. 27, alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, ”Punerea în posesie şi eliberarea titlurilor de
proprietate celor îndreptăţiţi nu pot avea loc decât numai după ce s-au făcut în teren delimitările
necesare pentru măsurători, stabilirea vecinătăţilor pe temeiul schiţei, amplasamentului stabilit şi
întocmirea documentelor constatatoare prealabile”.
Menţionăm faptul că drumul judeţean DJ 107K se află în curs de întăbulare,
documentaţia fiind depusă la OCPI Alba încă din anul 2018, prin urmare s-a făcut compararea
punctelor de coordonate, a eventualelor suprapuneri de suprafeţe, în format electronic şi cu
refacerea documentaţiei dacă există aceste suprapuneri. În urma verificărilor, s-a constatat
existenţa unor suprapuneri de suprafaţă peste DJ 107K, solicitând executantului refacerea
documentaţiei. Prin urmare documentaţia tehnică topografică de identificare imobil astfel
întocmită respectă limitele proprietăţilor, acestea nefiind afectate şi prin urmare se recomandă
semnarea procesului verbal de vecinătate.
Faţă de cele menționate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma
prezentată.

Proiectul de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate precum şi a
dispoziţiilor art. 91, alin. 1, lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean
îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului, ale art. 91 alin. 1 lit. f din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, va
permite semnarea Procesului verbal de vecinătate şi obținerea titlului de proprietate pentru
imobilul de mai sus.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Ghilea Florin

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea chiriei şi prelungirea perioadei de închiriere pentru spaţiul în
suprafaţă utilă totală de 40 mp, situat la etajul doi al imobilului din municipiul Alba Iulia,
str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată a Judeţului Alba

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „extraordinară” în luna aprilie 2019;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind actualizarea chiriei şi prelungirea
perioadei de închiriere pentru spaţiul în suprafaţă utilă totală de 40 mp, situat la etajul doi al
imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată a
Judeţului Alba;
- raportul de specialitate nr. 6853/4 aprilie 2019 al Direcţiei gestionarea patrimoniului
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
- solicitarea doamnei Cornelia Popa, în calitate de reprezentant al Convenţiei de grupare
a cabinetelor de tehnică dentară, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A,
judeţul Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 6391/1 aprilie 2019;
Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 70/2013 privind aprobarea închirierii unor
bunuri-spaţii, în suprafaţă utilă totală de 40 mp, situate la etajul doi al imobilului din municipiul
Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, proprietate privată a Judeţului Alba, cu modificările
ulterioare aduse prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 83/2014, Hotărârea Consiliului
Judeţean Alba nr. 82/2015, Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 65/2016, Hotărârea
Consiliului Judeţean Alba nr. 139/2017, Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 110/2018 şi
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 136/2018;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 350/23 noiembrie 2017 privind aprobarea
Regulamentului de închiriere prin licitaţie publică a bunurilor imobile aflate în domeniul public
sau privat al Judeţului Alba;
- Hotărârii Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 462/2018 privind aprobarea
nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe, taxe speciale şi
amenzile aplicate în anul 2019;
- Contractului de inchiriere nr. 6369/30 aprilie 2013 încheiat între Judeţul Alba prin
Consiliul Judeţean Alba şi doamna Cornelia POPA, în calitate de reprezentant al Convenţiei de
grupare a cabinetelor de tehnică dentară, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5,
judeţul Alba, precum şi Actul adiţional nr. 1/29 aprilie 2014, Actul adțional nr. 2/28 aprilie
2015, Actul adiţional nr. 3/5 mai 2016, Actul adiţional nr. 4/20 aprilie 2017, Actul adiţional nr.
5/27 aprilie 2018 şi Act adiţional nr. 6/31 mai 2018;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a și art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă actualizarea preţului chiriei la suma de 296 lei pentru spaţiul în
suprafaţă utilă totală de 40 mp, situat la etajul doi al imobilului din municipiul Alba Iulia, str.
Basarabiei, nr. 5A, județul Alba - proprietate privată a Judeţului Alba.

Art. 2. Se aprobă prelungirea perioadei de închiriere până la data de 30 aprilie 2020
pentru spaţiul în suprafaţă utilă totală de 40 mp, situat la etajul doi al imobilului din municipiul
Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, județul Alba - proprietate privată a Judeţului Alba.
Art. 3. Se aprobă încheierea Actul Adiţional nr. 7 la Contractul de închiriere nr. 6369/30
aprilie 2013 cu privire la actualizarea preţului chiriei şi prelungirea perioadei de închiriere
conform prevederilor art. 1 şi art. 2, pentru spaţiul în suprafaţă utilă totală de 40 mp, situat la
etajul doi al imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, județul Alba proprietate privată a Judeţului Alba.
Art. 4. Celelalte prevederi al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 70/2013, cu
modificările ulterioare, rămân neschimbate.
Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art. 6. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, doamnei Cornelia
Popa (în calitate de reprezentant al Convenţiei de grupare a cabinetelor de tehnică dentară),
Direcției juridice şi relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției dezvoltare și
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 69
Alba Iulia, 5 aprilie 2019

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind actualizarea chiriei şi prelungirea perioadei de închiriere
pentru spaţiul în suprafaţă utilă totală de 40 mp, situat la etajul doi al imobilului din
municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată a
Judeţului Alba
Spaţiul situat la etajul doi al imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A,
judeţul Alba, proprietate privată a Judeţului Alba, în suprafaţă utilă totală de 40 mp, spaţiu conex
actului medical stomatologic, a fost închiriat Convenţiei de grupare a cabinetelor de tehnică
dentară, cu sediul în acelaşi imobil, convenţie reprezentată de doamna Popa Cornelia, conform
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.70/2013. În acest sens, între cele două părţi a fost
încheiat Contractul de închiriere nr. 6369/30 aprilie 2013, pentru un an de zile si cu o chirie de
175 lei/lună. Preţul chiriei s-a stabilit la nivelul tarifelor aprobate de Consiliul Local al
municipiului Alba Iulia, prin Hotărârea nr. 443/2008, actualizate cu Indicele total al preţurilor de
consum ( specificăm că nivelul tarifelor aprobate pentru anul 2019 de către Consiliul Local Alba
Iulia pentru spaţii în care se desfăşoară activităţi stomatologice a rămas la nivelul celor din
2008).
Prin Hotărârile Consiliului Judeţean Alba nr. 83/16 aprilie 2014, nr. 82/28 aprilie 2015,
nr. 65/28 aprilie 2016, nr. 139/14 aprilie 2017, nr. 110/2018 şi nr. 136/2018 a fost prelungită
perioada de închiriere a spaţiului până la data de 30 aprilie 2019. În anul 2014, chiria a fost
mărită de la 175 lei la 280 lei/lună, datorită modificării cotei de impozitare asupra clădirilor care
sunt folosite pentru activităţi economice şi aplicării Indicelui preţurilor de consum, iar în 2018 a
fost actualizată la 288 lei/lună.
Prin solicitarea înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 6391/1 aprilie
2019, doamna Cornelia Popa, în calitate de reprezentant al Convenţiei de grupare a cabinetelor
de tehnică dentară, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba,
solicită aprobarea prelungirii perioadei de închiriere până la data de 30 aprilie 2020, urmând a fi
încheiat un nou act adiţional la Contractul de închiriere nr. 6369/30 aprilie 2013.
De asemenea, propun actualizarea preţului chiriei la 296 lei/lună, actualizat cu Indicele
preţurilor de consum pentru perioada mai 2014 - februarie 2019 (ultima lună comunicată de
Insititutul Naţional de Statistică).
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit
căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului
judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia
dreptul la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui,
vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 69 din 5 aprilie 2019.
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 6853/04.04.2019
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind actualizarea chiriei şi prelungirea perioadei de închiriere
pentru spaţiul în suprafaţă utilă totală de 40 mp, situat la etajul doi al imobilului din
municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba - proprietate privată a
Judeţului Alba
În imobilul ,,Constructie şi teren aferent” - proprietate privată a Judeţului Alba, în care a
avut sediul Policlinica Stomatologică, situat în municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5 A, cu
un regim de înălţime S+P+2E au funcţionat cabinete stomatologice, desfăşurându-şi activitatea
medici stomatologi şi specialişti în tehnică dentară. În anul 2007, aceştia au achiziţionat 21
cabinete individuale în suprafaţă utilă totală de 300,16 mp, plus cota parte bunuri indivize
comune (în suprafaţă 241,71 mp) din suprafaţa totală de folosinţă comună de 426 mp şi cota
parte de teren de 184/283 din suprafaţa totală construită de 283 mp, aferentă cabinetelor, potrivit
dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 110/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
Pentru calculul suprafeţei totale de folosinţă comună s-au luat în considerare suprafeţele utile ale
tuturor holurilor, inclusiv casa scării, sălile de aşteptare şi grupurile sociale din clădire, totalizând
426 mp, din care 56,73% (241,71 mp) a devenit proprietatea medicilor si tehnicienilor dentari,
restul rămânând în proprietatea privată a Judeţului Alba. Spaţiile utilizate în comun cuprind:
holuri, 2 grupuri sanitare, magazie, garderobă.
În urma vânzării, în proprietatea privată a Judeţului Alba şi administrarea Consiliului
Judeţean Alba a mai ramas o suprafaţă utilă totală de 209,39 mp, repartizată astfel: încăperile de
la subsolul clădirii însumând 169,97 mp suprafaţă utilă, două încăperi situate la etajul II, în
suprafaţă de 39,42 mp închiriaţi Convenţiei tehnicienilor dentari şi 184,29 mp cota din suprafaţa
totală de folosinţă comună (43,26 %, reprezentând 184,29 mp), cota parte de 99 mp din terenul
aferent suprafeţei construite şi terenul neconstruit de 393 mp.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 70/2013, Consiliul Judeţean Alba a aprobat
închirierea de către Convenţia de grupare a cabinetelor de tehnică dentară (formată din 7
tehnicieni dentari), a spaţiului proprietate privată a Judeţului Alba, în suprafaţă utilă totală de 40
mp, situat la etajul doi al imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A. Convenţia
de grupare a fost încheiată la data de 02.04.2013, prin Cabinetul Individual Avocat Dana
Serghie, în vederea asigurării calităţii maxime a actului conex serviciilor medicale şi a
eficientizării utilizării spaţiului comun.
În spaţiul închiriat de la Consiliul Judeţean Alba sunt depozitate şi folosite în comun de
către tehnicienii dentari echipamente conexe actului medical stomatologic: un cuptor, 3 motoare
de lustruit, aparat de turnat, mese, cablator, arzător gaz. De asemenea, cheltuielile comune cu
chiria, întreţinere, curăţenie, alte cheltuieli de dotare se suportă de către Convenţia de grupare.
Contractul de închiriere nr. 6369 a fost încheiat la data de 30.04.2013, între Consiliul
Judeţean Alba şi doamna Cornelia Popa, în calitate de reprezentant al Convenţiei de grupare a
cabinetelor de tehnică dentară, cu sediul în imobilul din Municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei,
nr. 5A, pentru un an de zile, respectiv până la data de 30.04.2014 şi cu o chirie de 175 lei/lună.
Chiria de 175 lei/lună a fost stabilită la nivelul tarifelor aprobate de Consiliul Local al
municipiului Alba Iulia prin Hotărârea nr. 443/2008 privind stabilirea tarifelor de bază ale
chiriilor pentru spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţa şi unele terenuri, cu modificările şi
completările ulterioare. Baza de calcul a constituit-o poziţia nr. 12, lit. b) din Anexa la Hotărârea
menţionată, care pentru „Spaţii pentru asitenţă medicală cu plată - Stomatologie” prevedea
pentru zona A, un tarif de 3,61 lei/mp/lună.
La acest preţ s-a aplicat indicele total al preţurilor de consum pentru perioada 1 ianuarie
2009-1 martie 2013 de 122,98%, rezultând un tarif actualizat de 3,61 lei*1.2298=4,44 lei/mp.
Astfel, a rezultat o chirie de 175 lei/lună pentru spaţiul de 39,42 mp.
Prin Hotărârea Consiliul Judeţean Alba nr. 83/2014 chiria s-a modificat la 280 lei/lună,
prin aplicarea coeficientului de 1,5 % stabilit la acea dată prin Codul Fiscal şi a Indicelui de
creştere a preţurilor comunicat de Institutul Naţional de Statistică (1,0957). Astfel, tariful

actualizat cu rata inflaţiei a fost de 175 lei*1,0957=191,75 lei (rezultând o creştere de 16,75 lei),
iar majorarea rezultată în urma aplicării coeficientului de 1,5% asupra valorii chiriei este de
87,50 lei ( 175*1,5 %= 262,50 lei).
Regulamentul de închiriere prin licitaţie publică a bunurilor imobile aflate în domeniul
public sau privat al Judeţului Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.
350/23.11.2017, precizează la art. 42 alineatul (3) că “Actualizarea chiriei se va face conform
indicilor statistici elaboraţi de Institutul Naţional de Statistică, prin raportare la data închirierii
contractului, şi numai în cazul în care coeficientul de actualizare, ce urmează a fi aplicat, este
unul pozitiv şi reprezintă o creştere”.
Întrucât indicii statistici ai anilor precedenţi au fost negativi, valoarea reevaluată la 31
octombrie 2017 a spaţiului respectiv fiind mai mică (indici negativi), iar Municipiul Alba Iulia a
practicat aceleaşi tarife de închiriere a spaţiilor medicale pentru anul 2018, ultima actualizare a
chiriei s-a făcut în anul 2018 cu Indicele Preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional
de Statistică pentru perioada mai 2014-aprilie 2018 de 1,0278, rezultând un tarif actualizat de
288 lei.
De asemenea, specificăm că pentru anul 2019 se practică acelaşi tarif de 3,61 lei/mp/lună
de către Primăria Alba Iulia pentru acest gen de activităţi, tarif aprobat prin Hotărârea Consiliului
Local Alba nr. 462/2018- art. 33 alin. 7 pct. 12 – spaţii pentru asistenţă medicală stomatologică
3,61 lei / mp zona comercială de atracţie A.
Astfel, tariful actualizat cu rata inflaţiei de 1,0554 - Indicele preţurilor de consum pentru
perioada mai 2014 - februarie 2019 (ultima lună comunicată de Insititutul Naţional de Statistică)
este de 280 lei*1,0554=296 lei.
Prin Hotărârile Consiliului Judeţean Alba nr. 83/16 aprilie 2014, nr. 82/28 aprilie 2015,
nr. 65/2016, nr. 139/2017, 110 şi 136/2018 s-a prelungit perioada de închiriere a spaţiului până
la data de 30 aprilie 2019, încheindu-se în acest sens Actele Adiţionale nr. 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 la
contractul 6369/30.04.2013.
Având în vedere că la data de 30.04.2019 contractul de închiriere expiră, prin adresa
înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 6391/01 aprilie 2019, doamna Cornelia
Popa, reprezentant al Convenţiei de grupare a cabinetelor de tehnică dentară, cu sediul în
municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, solicită aprobarea prelungirii perioadei de
închiriere până la data de 30 aprilie 2020, urmând a se încheia un nou act adiţional la contractul
de închiriere nr. 6369/30.04.2013.
Ţinând cont de faptul că tehnicienii dentari, care fac parte din Convenţia de grupare, sunt
coproprietari ai imobilului în care Consiliul Judeţean Alba deţine mai multe bunuri spaţii, propun
aprobarea prelungirii termenului de închiriere până la data de 30 aprilie 2020 şi actualizarea
chiriei la suma de 296 lei/lună a spaţiului de la etajul doi al imobilului din Municipiul Alba Iulia,
str. Basarbiei, nr. 5 A, proprietate privată a judeţului Alba.
Proiectul de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate precum şi a
dispoziţiilor art. 91 alin. 1 lit. c şi art. 123 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean
îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului şi poate hotărî ca bunurile ce
aparţin domeniului public sau privat, sa fie concesionate ori sa fie închiriate în condiţiile legii, va
permite actualizarea chiriei şi prelungirea duratei Contractului de închiriere nr. 6369/30 aprilie
2013 cu doamna Cornelia Popa în calitate de reprezentant al Convenţiei de grupare a cabinetelor
de tehnică dentară, până la data de 30 aprilie 2020.
DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA
Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit: Andreea Maria BABIN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Acordului de cooperare pentru implementarea proiectului
de interes public judeţean „Creşterea capacităţii operaţionale la solicitările
cetăţenilor precum şi a capacităţii de investigare a structurilor
Inspectoratului de Poliție Județean Alba” încheiat între
UAT - JUDEŢUL ALBA prin Consiliul Judeţean Alba
şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „extraordinară” în luna aprilie 2019;
Luând în dezbatere :
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare
pentru implementarea proiectului de interes public judeţean „Creşterea capacităţii operaţionale
la solicitările cetăţenilor precum şi a capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de
Poliție Județean Alba” încheiat între UAT - Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba;
- raportul de specialitate nr. 7170 din 8 aprilie 2019 comun, al Direcției juridică și
administraţie publică şi Direcţiei dezvoltare şi bugete, din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba;
- Proiectul pentru creşterea capacităţii operaţionale la solicitările cetăţenilor şi pentru
creşterea capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba,
înregistrat la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 7042/8 aprilie 2019;
- nota de fundamentare nr. 13602/5 aprilie 2019 însoţită de studiul de piaţă nr.
121719/4 aprilie 2019 întocmite de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba, înregistrate la
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 7042-7044/8 aprilie 2019.
Luând în considerare Hotărârea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba nr. 6/5
aprilie 2019 privind aprobarea Proiectului pentru creşterea capacităţii operaţionale la
solicitările cetăţenilor şi pentru creşterea capacităţii de investigare a structurilor
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 5 lit. a pct. 7 şi și art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 2144 – 2157 din Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod Civil, cu modificările și
completările ulterioare
- art. 18 lit. b, art. 22 alin. 1 și art. 44 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei Române, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă implementarea Proiectului „Creşterea capacităţii operaţionale la
solicitările cetăţenilor precum şi a capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de
Poliție Județean Alba” - conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Se aprobă Acordul de cooperare încheiat între Judeţul Alba prin Consiliul
Judeţean Alba cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba pentru implementarea Proiectului

„Creşterea capacităţii operaţionale la solicitările cetăţenilor precum şi a capacităţii de
investigare a structurilor Inspectoratului de Poliție Județean Alba” - conform anexei nr. 2 parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 3. Se aprobă modelul Contractului de împrumut de folosinţă (Comodat) şi anexa
acestuia, conform anexelor nr. 3 și nr. 4 - părți integrante ale prezentei hotărâri.
Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi Autoritatea Teritorială
de Ordine Publică Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Inspectoratului de
Poliţie Județean Alba, Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba, Direcției juridică și
administraţie publică și Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.
INIŢIATORI,
CONSILIERII JUDEŢENI:
Simone ALBANI – ROCCHETTI
Nicolae ALBU
Dorin-Gheorghe SANDEA
Nicolae LUCA
Gheorghe FENEŞER
Tudor PONORAN

Înregistrat cu nr. 73
Alba Iulia, 8 aprilie 2019

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 73/8 aprilie 2019
INSPECTORATUL DE POLIŢIE
JUDEŢEAN ALBA

Nr.

/____________

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA

Nr. _________/____________

PROIECT
PENTRU CREŞTEREA CAPACITĂȚII OPERAȚIONALE LA SOLICITĂRILE
CETĂŢENILOR ŞI
PENTRU CREŞTEREA CAPACITĂŢII DE INVESTIGARE A STRUCTURILOR
INSPECTORATULUI DE POLIȚIE JUDEȚEAN ALBA

ARGUMENTE:
Asigurarea climatului de normalitate civică, de ordine şi siguranţă publică, a reprezentat
permanent o prioritate pentru instituţia noastră, care, prin structurile sale a căutat să identifice
cele mai eficiente forme şi modalităţi de realizare a acestui obiectiv.
I. În cursul anului 2019 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba va continua acţiunile
pentru creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a cetăţenilor, menţinerea sub control a
fenomenului infracţional, prevenirea şi combaterea acestuia şi va urmări realizarea reformelor
instituţionale şi intensificarea acţiunilor poliţieneşti, în colaborare şi cu sprijinul partenerilor
sociali.
Acţiunile eficiente de intervenţie ale poliţiei necesită şi o componentă de securitate
pentru fiecare din locaţiile operative unde se desfăşoară serviciu poliţienesc.
Ca atare, şi
având în vedere modificările actuale referitoare la fluxul de resurse umane existente la nivelul
unităţii, cerinţa de securitate și protecție a datelor nu poate fi dusă la îndeplinire fără mijloacele
tehnice adecvate, în măsură să asigure o mai mare versatibilitate în asigurarea managementul
subunităţilor teritoriale.
Dezvoltarea şi menţinerea acestei caracteristici a managementului, în cazul acestor
structuri teritoriale, este interdependentă şi de asigurarea unor măsuri ridicate de securitate si
protecție, având în vedere deţinerea şi folosirea unor bunuri, valori, documente privind
gestionarea patrimoniului, suporturi de stocare a datelor, informaţiilor clasificate.
Astfel, este imperios necesară creşterea cantitativă şi calitativă a echipamentelor tehnice,
pentru componenta de procesare IT profesională şi folosirea acestora în activităţile specifice, la
nivelul tuturor structurilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, aceasta urmând a conduce la
eficientizarea serviciului poliţienesc.
Un obiectiv important al Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba îl reprezintă şi
îmbunătăţirea imaginii poliţiei, prin adoptarea unei atitudini adecvate, folosirea unor staţii de

lucru performante, care să sporească operativitatea şi prin asigurarea unei intervenţii prompte la
evenimentele semnalate.
Ne-am propus ca, în anul 2019 să continuăm reformele instituţionale, în interesul
cetăţenilor şi vom acţiona, cu prioritate, pentru:
- creşterea gradului de siguranţă publică a cetăţeanului prin prezenţa activă, în stradă, a
poliţiştilor.
- asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale cetăţenilor;
- prevenirea şi combaterea infracţiunilor, îndeosebi a celor cu violenţă;
- apărarea integrităţii proprietăţii publice şi private;
- prevenirea şi combaterea criminalităţii economico-financiară şi, în special, a corupţiei;
- intervenţia cu operativitate la semnalările prin Serviciul Naţional Unic pentru Apeluri de
Urgenţă “112” şi reducerea timpilor de intervenţie;
- asigurarea protecției datelor cu caracter personal la nivelul structurilor inspectoratului;
- îmbunătăţirea parteneriatului cu societatea civilă;
În general, eficienţa acţiunilor desfăşurate este condiţionată de realizarea unor
parteneriate, care să asigure furnizarea sprijinului, ajutorului şi încurajarea pentru o
participare activă a tuturor factorilor responsabili.
Participarea autorităţilor publice locale oferă un suport important, atât pentru
profesioniştii implicaţi în combaterea criminalităţii, cât şi pentru cetăţeni în calitate de
beneficiari ai serviciilor oferite de instituţiile statului.
În acest context, se impune intensificarea acţiunilor Inspectoratului de Poliţie al
Judeţului Alba în colaborare şi cu sprijinul partenerilor sociali, în scopul îmbunătăţirii
serviciilor publice de interes local privind ordinea şi siguranţa publică şi situaţiile de urgenţă.
În vederea asigurării coordonatelor menţionate, este necesară achiziţionarea de servere
de rețea, multifuncționale, stații de lucru, avizier electronic şi a unui sistem videoconferinţă
fullHD.
SCOP:
1. Asigurarea unui serviciu poliţienesc de calitate şi creşterea capacităţii operaționale la
nivelul structurilor inspectoratului.
2. Creşterea nivelului de siguranţă a cetăţeanului prin intensificarea măsurilor pentru
prevenirea, descoperirea şi combaterea fenomenului infracţional.
OBIECTIVE:
1. Eliminarea unor neconformităţi şi neajunsuri privind dotarea cu tehnică IT, astfel încât
să se realizeze creşterea calităţii şi eficienţei activităţilor polițienești.
ACTIVITĂŢI:
1. Achiziţionarea de către Consiliul Judeţean Alba - Autoritatea Teritorială de Ordine
Publică a următoarelor bunuri materiale:
a. Servere de rețea
b. Multifuncționale A3 alb-negru
c. Multifuncționale A4 cu fax
d. Stații de lucru MF
e. Avizier electronic
f. Sistem Videoconferință FullHD
BENEFICIARII:
Beneficiari direcți ai proiectului:
 Structurile din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba.

 Polițiștii și personalul contractual din cadrul structurilor inspectoratului
Beneficiari indirecți:
 Cetățenii
 Societatea civilă
ECHIPA DE COORDONARE A PROIECTULUI
 Conducerea inspectoratului
 Serviciul Cabinet
 Serviciul Logistic
 Serviciul Comunicații și Informatică
GRUP ŢINTĂ
 Cetăţenii judeţului Alba care vor beneficia de un serviciu poliţienesc de calitate şi
operativitate crescută.
PARTENERI
 Consiliul Judeţean Alba prin Autoritatea Teritorială de Ordine Publică
 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba
LOC DE IMPLEMENTARE: Județul Alba
REZULTATE AŞTEPTATE:
 Creşterea dotării cu tehnică IT, astfel încât să se realizeze creşterea calităţii şi eficienţei
activităţilor polițienești.
INDICATORI DE EVALUARE:



CANTITATIVI:
Numărul de documente procesate.
Numărul de analize proiectate.

CALITATIVI:
 Creşterea eficienţei activităţilor polițienești.
 Creşterea gradului de siguranţă a cetățenilor.
ANEXĂ:
BUGET ESTIMATIV

Nr.
Crt.
I
II
III
IV
V
VI

Echipamente IT&C
Server de rețea
Multifuncționale A3 alb-negru (subunităţi,
servicii)
Multifuncționale A4 cu fax (PP Comunale)
Stații de lucru MF (Politiile 1-11, Servicii
operative)
Avizier Electronic (Monitor interactiv
dimensiune 55 inch) (sediul IPJ AB)
Sistem Videoconferință FullHD

2

Preț/Buc
cu TVA
25000

50000

buc
buc

10
37

6850
3500

68500
129500

buc

100

4400

440000

buc
buc

1
1

8800
10500
Total

8800
10500
707300

UM

Cantitate

buc

Valoare

ANEXA
SCURTĂ PREZENTARE A ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE LA NIVELUL
INSPECTORATULUI IN ANULUI 2018

În anul 2018, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba a avut ca şi obiectiv prioritar creșterea
gradului de siguranță şi protecție al cetățenilor, iar acţiunile desfăşurate au fost, în permanenţă,
dedicate îndeplinirii acestui obiectiv.
În domeniul prevenirii criminalităţii: în anul trecut au fost iniţiate şi implementate 12 proiecte
și 11 campanii de informare şi prevenire şi s-au desfăşurat activităţi punctuale pe diferite
segmente ale criminalităţii, în parteneriat cu instituţii, autorităţi publice locale şi ONG-uri.
În ceea ce priveşte combaterea criminalităţii - din analiza datelor statistice rezultă că în anul
2018, la nivelul structurilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba au fost înregistrate cu 7,21
% mai puţine sesizări de infracţiuni decât în anul 2017. Infracționalitatea judiciară a scăzut cu
8,4 %,, infracţionalitatea economică a scăzut cu 11 %, iar cea de altă natură cu 3,7% .
Ponderea semnificativă este deţinută de infracţionalitatea judiciară care reprezintă 61,47% din
totalul infracţionalităţii sesizate, urmată de infracţionalitatea de altă natură cu 31% şi
infracţionalitatea economico – financiară cu 7,3%.
În funcţie de mediul în care au fost comise se constată că din totalul infracţiunilor sesizate,
65,4% au fost înregistrate în mediul urban, indicator care a scăzut faţă de anul 2017 cu 8,4%, iar
34,5% au fost înregistrate în mediul rural (indicator care a scăzut faţă de 2017 cu 4,7% ).
Criminalitatea stradală: În anul 2018 au fost înregistrate 216 de infracțiuni, cu 2,7% mai puține
față de anul 2017, respectiv 200 în mediul urban şi 16 în mediul rural.
Din totalul infracţiunilor stradale sesizate, 93,5 % sunt infracţiuni de furt, 24,2% dintre acestea
fiind furturi din auto, iar 25,2 % sunt furturi din buzunare. Din analiza acestor fapte rezultă că
furturile din auto au scăzut de la 70 la 49 de infracţiuni, furturile de componente din exteriorul
auto au scăzut de la 15 la 8 infracţiuni, iar furturile din societăţi comerciale au crescut de la 13 la
16 infracţiuni;
În cursul anului 2018, au fost înregistrate 14 infracţiuni stradale comise cu violenţă, situaţia fiind
în scădere față de perioada similară a anului cu 7 fapte.
În anul 2018, poliţiştii au descoperit în flagrant 1.155 de infracţiuni.
Managementul integrat al ordinii şi siguranţei publice: Activitatea şi rezultatele obţinute pe
linia menţinerii ordinii şi siguranţei publice a fost analizată permanent, inclusiv în cadrul
şedinţelor săptămânale la care au participat şi reprezentanţii Inspectoratului Județean de
Jandarmi.
Constituirea patrulelor de ordine şi siguranţă publică s-a realizat în conformitate cu prevederile
dispoziţiilor din domeniu, patrulele fiind de poliţie, mixte poliţie - jandarmi, independente de
jandarmi şi în unele cazuri au fost realizate și în colaborare cu poliţia locală.

Media zilnică a dispozitivelor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice urban-rural a fost de
110 polițiști și 48 jandarmi.
În mediul urban au fost distribuiți zilnic în medie 40 polițiști și 41 jandarmi, iar în mediul rural
70 polițiști și 7 jandarmi.
Poliţia de proximitate şi siguranţa comunităţii în mediul urban: În anul 2018 s-a intensificat
activitatea de patrulare pentru sporirea gradului de siguranță a cetățenilor prin creșterea
vizibilității şi a capacităţii de intervenţie, realizându-se dispozitive viabile şi flexibile care să
poată fi uşor adaptate sau reorientate pentru îndeplinirea unor misiuni neprevăzute ori rezolvarea
situaţiilor deosebite.
Polițiștii din structurile de ordine publică, din mediul urban, au constatat 379 de infracţiuni
flagrante, au intervenit la 6.949 de evenimente, au aplicat 10.010 sancţiuni contravenţionale, au
soluţionat 586 sesizări, au desfăşurat 1227 activităţi în comunitate şi au aplanat 71 de stări
conflictuale.
Criminalitatea în mediul rural: În mediul rural a fost înregistrată 42,2% din totalul criminalităţii
sesizate, aceasta scăzând cu 4,7% faţă de anul 2017.
Infracţiunile contra patrimoniului din mediul rural înregistrează o scădere față de anul 2017, de
la 1.001 la 898 de infracțiuni (-103).
Cele mai multe infractiuni sunt de furt, reprezentând 52,8% din infracţiunile contra
patrimoniului.
Furturile din locuinţe, în mediul rural au scăzut de la 115 la 99, iar infracţiunile de tâlhărie
sesizate au scăzut de la 5 la două.
Siguranţa în şcoli: În anul 2018, prioritatea inspectoratului a fost creşterea siguranţiei în
unităţile de învăţământ. Astfel, a fost pus în aplicare Planul Teritorial Comun de Acţiune pentru
creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei
juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Alba.
Infracţionalitatea sesizată în mediul şcolar s-a menținut la același nivel ca şi în anul 2017,
respectiv 27 de infracţiuni.
Majoritatea infracţiunilor sesizate în mediul şcolar au fost furturi şi loviri. Toate infracțiunile sau comis in interiorul unităților de învățământ și nu în proximitatea acestora.
În judeţul Alba nu au fost înregistrate evenimente deosebite sau infracţiuni grave în care să fie
implicaţi elevi sau fapte prin care să fi fost afectat procesul de învăţământ ori să fi fost
primejduită grav viaţa, integritatea corporală ori sănătatea elevilor sau cadrelor didactice.
Criminalitatea gravă, comisă cu violenţă: În anul 2018 au fost înregistrate 16 infracţiuni comise
cu mare violenţă.
Astfel, infracţiunile de omor s-au menţinut la acelaşi nivel cu cele înregistrate în anul 2017 (5
fapte), iar cele de tentativă de omor au crescut cu 3, de la 3 la 6.

A fost înregistrată o infracţiune de lovire sau vătămare cauzatoare de moarte (+1 faţă de 2017) şi
4 infarcţiuni de vătămare corporală, mai puţine cu 50 % faţă de anul 2017.
O infracțiune de omor ( dosar declinat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București) și o
infracțiune de tentativă de omor au fost sesizate direct la Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba,
în acestea fiind efectuate acte de urmărire penală în baza delegării procurorului de către lucrătorii
compartimentului combaterea infracțiunilor contra persoanei.
Criminalitatea contra patrimoniului : Au fost sesizate 3.686 de infracţiuni contra patrimoniului
(69.4% din totalul infracțiunilor judiciare) infracţionalitate care a scăzut cu 7,4 % faţă de anul
2017.
Furturile, cel mai important segment infracţional al acestei categorii, reprezintă 58.4%, procent
ce a scăzut cu 6,6% față de anul 2017 .
În 2018 au fost sesizate 14 infracțiuni de tâlhărie înregistrându-se o scădere de 16 fapte, cele mai
multe (10), prin smulgere de obiecte.
Nu a fost înregistrată nicio tâlhărie cu arme de foc sau urmată de moartea victimei.
Protejarea patrimoniului cultural naţional:
În cadrul activităţilor de urmărire penală au fost întocmite şi trimise autorităţilor judiciare
competente 4 comisii rogatorii autorităţilor competente din Germania (2), SUA (2). În urma
misiunii efectuate în 10-11 ianuarie la Osnabrück (Germania), au fost identificați traficanții
români care au exportat ilegal monede Koson din România, precum și colecționarii români care
au cumpărat astfel de monede. În urma perchezițiilor efectuate în baza informațiilor obținute, au
fost recuperate 20 monede stater de tip Koson sustrase din situl arheologic Sarmizegetusa Regia
și exportate ilegal, estimate la cca. 20.000 Euro.
Au fost efectuate o serie de activități în dosarele Parchetului de pe Lângă Înalta Curte de Casație
și Justiție, vizând recuperarea de bunuri din domeniul Patrimoniului Cultural. La 19.04.2018, au
fost prezentate bunurile arheologice recuperate din Austria, în urma perchezițiilor efectuate la
traficanții de bunuri de patrimoniu cultural, exportate din România
Au fost identificate alte 33 bunuri de provenienţă arheologică (monede, podoabe, obiecte de
cult), date în urmărire, solicitate prin C.R.I. pentru indisponibilizare, recuperare/repatriere
(Germania, Monaco etc.)
În dosarele proprii au fost indisponibilizate 27 bunuri culturale susceptibile să aparțină
Patrimoniului Cultural Naţional, artefacte arheologice (monede romane, lei funerari, topor, lănci,
vas ceramic, carte veche, icoane)
Infracţionalitatea în domeniul silviculturii și pisciculturii: Pentru prevenirea şi combaterea
tăierilor ilegale şi sustragerii de arbori din fondul forestier naţional la nivelul IPJ ALBA, s-a
acționat conform Planului Cadru de Acţiune ”SCUTUL PĂDURII 2018”
În anul 2018, în urma activităţilor şi acţiunilor desfăşurate au fost înregistrate 261 dosare penale
și soluţionate 254, au fost aplicate 388 de sancţiuni contravenţionale, şi a fost confiscată
cantitatea de 3.871 metri cubi de material lemnos.

Pe linia prevenirii şi combaterii braconajului piscicol, au fost constatate 6 infracţiuni, fiind
aplicate 103 de sancţiuni contravenţionale.
Urmărire şi extrădare: La începutul anului 2018 se aflau în evidenţa inspectoratului 105
persoane urmărite naţional (60 cu mandate de executare a pedepsei cu închisoarea, 2 cu mandate
de arestare preventivă, 1 cu mandat european de arestare emise de alte state, 3 pentru sentinţe de
internare în S.S.M.R. şi 39 de persoane dispărute) din care 72 persoane urmărite şi la nivel
internaţional.
În cursul anului 2018 a fost dispusă măsura urmăririi naţionale faţă de 173 de persoane, dintre
care 41 pentru sustragerea de la executarea pedepsei cu închisoarea şi 132 persoane dispărute.
Măsura urmăririi internaţionale a fost solicitată faţă de 20 de persoane despre care se deţin date
şi informaţii că au părăsit România, acestea posedând mandate de executare a pedepsei cu
închisoarea. A fost revocată urmărirea naţională faţă de 168 de persoane.
În ceea ce priveşte persoanele dispărute/ plecate voluntar, la începutul anului 2018, Inspectoratul
de Poliţie Judeţean Alba avea în evidenţă 39 astfel de persoane, din care 5 minori.
Pe parcursul anului 2018 s-au înregistrat 132 de dispariţii / plecări voluntare şi au fost soluţionate
127 de cazuri de dispariţii / plecări voluntare.
Pe linia armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase au fost sesizate un număr de 53 de
infracţiuni și constatate prin începerea urmăririi penale in personam, un număr de 123 de
infracțiuni.
Pe linie de braconaj cinegetic au fost constatate 45 de infracțiuni prevăzute de Legea 407/2006
privind vânătoarea şi protecţia fondului cinegetic;
Au fost ridicate în vederea confiscării 26 arme, 693 bucăţi de muniţie, 510 kg carne vânat, 304
kg de substanţe pentru protecția plantelor, 223 tone îngrășăminte chimice si 172 kg articole
pirotehnice şi au fost indisponibilizate două autoturisme.
Au fost emise 43 de dispoziţii de suspendare sau anulare a dreptului de port şi folosire a armelor.
Criminalitatea economico – financiară: În 2018 au fost constatate 1.088 de infracţiuni de natură
economico-financiară. Pentru infracţiunile constatate “in personam” şi declinate au fost sau sunt
în curs de cercetare 471 de persoane.
Au fost constatate 134 de infracţiuni de evaziune fiscală şi au fost reţinute 21 de persoane.
În cursul anului 2018, s-au organizat 10 acțiuni de amploare, în domeniul produselor accizabile
(tutun), construcțiilor, turism, transporturi, asigurări și prestări servicii cu scopul final de
evaziune fiscală, spălarea banilor, delapidare și înșelăciune.
Acțiunile s-au desfășurat pe raza a 10 județe și capitală (Alba, Arad, Bihor, Cluj, Caraș Severin,
Mureș, Maramureș, Sibiu, Constanța, Tulcea și București), fiind efectuate 85 de percheziții
domiciliare.
Dosarele au avut ca obiect cercetarea unui număr de 41 învinuiți, pentru fapte de evaziune
fiscală, spălarea banilor, delapidare, deținere în afara antrepozitului fiscal de produse accizabile,
înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătura privată care au avut ca scop prejudicierea bugetului
de stat cu suma 4.201.145 lei.

În urma activităţilor desfăşurate au fost reţinuți 21 suspecți față de care s-a formulat propunerea
de punerea în mișcare a acțiunii penale și arestare preventivă.
Siguranţa traficului rutier: Principalul obiectiv al polițiștilor rutieri din cadrul I.P.J. Alba a fost
siguranța traficului rutier pe drumurile publice, asigurându-se continuitatea dispozitivului rutier,
precum şi reorientarea unor elemente de dispozitiv pentru realizarea unei prezenţe active pe
principalele drumuri naţionale, în punctele cu risc ridicat de accidente şi la orele cu trafic intens,
în vederea fluidizării circulaţiei şi prevenirii evenimentelor rutiere.
În anul 2018 s-a înregistrat reducerea numărului accidentelor grave de circulație, cu 4, faţă de
anul 2017, a persoanelor decedate cu 6, a persoanelor rănite grav cu 4 şi a persoanelor rănire uşor
cu 29.
În cadrul acțiunilor punctuale, polițiștii rutieri au constatat, anul 2018, un număr de 357 de
infracțiuni la regimul rutier, cele mai multe (168) fiind infracţiuni de conducere cu o alcoolemie
peste limita legală, urmate de infracțiunile de conducere fără permis şi de conducere a unui
autovehicul neînmatriculat.
De asemenea au fost aplicate un număr de 35.938 de sancţiuni contravenţionale, cele mai multe
(18.417) pentru nerespectarea regimului legal de viteză, din care 204 celor care au depăşit viteza
cu peste 50 km/h.
Au fost reţinute în vederea suspendării 1.974 permise de conducere şi au fost retrase 796 de
certificate de înmatriculare pentru diferite defecţiuni tehnice, lipsa inspecţiei tehnice periodice
sau lipsa RCA.
Principalele cauze ale producerii accidentelor grave de circulaţie au fost viteza neadaptată la
condițiile de drum, traversarea neregulamentară, abaterile bicicliştilor, neacordare prioritate
vehiculelor şi neacordarea de prioritate pietonilor;
Apeluri de urgenţă 112: În anul 2018, au fost înregistrate 20.434 apeluri de urgenţă. Din totalul
evenimentelor semnalate, s-a impus intervenţia de urgenţă a poliţiştilor în 13.391 (65,3%) de
cazuri, iar în 7.043 (34,4%) de cazuri au fost semnalate evenimente nonurgente.
În mediul urban au fost semnalate 12.703 (62.1%), iar în mediul rural au fost semnalate 7.731
(37,8%).
Obiectivele anului 2019: Pentru anul 2019, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba va continua
acţiunile ce vizează creşterea gradului de siguranţă al cetăţenilor, reducerea infracţionalităţii
stradale, reducerea riscului rutier şi asigurarea climatului de legalitate pentru mediul de afaceri.
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN ALBA

CONSILIUL JUDEŢEAN

Şeful inspectoratului
Comisar șef de poliţie

ALBA
Preşedinte

DOGARU FLORIN CONSTANTIN
ION DUMITREL

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 73/8 aprilie 2019
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA
Nr. ________ din ________

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN
ALBA
Nr. ________ din ___________

ACORD DE COOPERARE
pentru implementarea Proiectului pentru creşterea capacităţii operaţionale la solicitările
cetăţenilor şi pentru creşterea capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Alba
I. Părţile
JUDEŢUL ALBA prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul
Alba Iulia, Piața Ion. I. C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, reprezentat legal prin domnul Ion
DUMITREL - Preşedinte şi
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba
Iulia, str. Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 2, județul Alba, CUI 4331058, reprezentat legal prin domnul
Comisar şef de poliţie, Florin Constantin DOGARU - Şeful inspectoratului,
au convenit la încheierea prezentului acord.
II. Scopul acordului
Art. 1. Asigurarea unui serviciu poliţienesc de calitate şi creşterea capacităţii operaționale
la nivelul structurilor inspectoratului.
Art. 2. Creşterea nivelului de siguranţă a cetăţeanului prin intensificarea măsurilor pentru
prevenirea, descoperirea şi combaterea fenomenului infracţional.
III. Obiectul acordului
Art. 3. Implementarea Proiectului pentru creşterea capacităţii operaţionale la solicitările
cetăţenilor şi pentru creşterea capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de Poliţie
Judeţean Alba.
Art. 4. Eliminarea unor neconformităţi şi neajunsuri privind dotarea cu tehnică IT, astfel încât să
se realizeze creşterea calităţii şi eficienţei activităţilor polițienești.
IV. Durata acordului
Art. 5. Prezentul acord intră în vigoare la data semnării acestuia de către părţi şi va avea o
durată de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire.
V. Obligaţiile părţilor
Art. 6. În îndeplinirea atribuţiilor şi competenţelor care le revin conform legii, părţile vor
avea următoarele obligaţii:
JUDEŢUL ALBA PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA
a.) asigurarea sumei de 707.300,00 lei, din bugetul local al Judeţului Alba, reprezentând
valoarea estimată pentru achiziţionarea echipamentelor IT&C necesare implementării
proiectului, după cum urmează:
Nr.
Preț/Buc.
Valoare
Echipamente IT&C
UM Cantitate
Crt.
cu TVA
estimată
1
Server de rețea
Buc.
2
25000
50000
2
Multifuncționale A3
Buc.
10
6850
68500
alb-negru (subunităţi,servicii)
3
Multifuncționale A4
Buc.
37
3500
129500
cu fax (PP Comunale)
4
Stații de lucru MF
Buc.
100
4400
440000
(Politiile 1-11, Servicii operative)
5
Avizier Electronic (Monitor interactiv
Buc.
1
8800
8800
dimensiune 55 inch) (sediul IPJ AB)
6
Sistem Videoconferință FullHD
Buc.
1
10500
10500
Total:
707300

b.) derularea procedurilor de achiziţii publice a echipamentelor IT&C necesare
impementării proiectului;
c.) transmiterea în folosinţă gratuită pentru dotarea structurilor Inspectoratului de Poliţie
Judeţean Alba, a bunurilor achiziţionate de Consiliul Judeţean Alba în cadrul proiectului.
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN ALBA
a.) preluarea în folosinţă gratuită a bunurilor achiziţionate de Consiliul Judeţean Alba în
cadrul proiectului;
b.) asigurarea personalului de specialitate necesar pentru punerea în funcţiune a bunurilor
preluate în folosinţă gratuită;
c.) asigurarea unei bune întreţineri şi exploatare corespunzătoare a bunurilor preluate;
d.) folosirea bunurilor preluate în folosinţă gratuită exclusiv pentru realizarea scopului
prezentului acord de cooperare;
e.) prezentarea trimestrială către Consiliului Judeţean Alba şi Autoritatea Teritorială de
Ordine Publică Alba a unui raport privind activitatea desfăşurată în cadrul proiectului şi
rezultatele obţinute în urma implementării acestuia.
Art. 7. Părţile au dreptul oricând de a propune şi alte activităţi considerate necesare în
atingerea scopului comun şi realizarea activităţilor propuse în proiect.
Art. 8. Părţile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative
directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea
acestui acord.
VI. Comunicări
Art. 9. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord, trebuie
să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât
şi în momentul primirii. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax
sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
Prezentul Acord a fost încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.
JUDEȚUL ALBA,
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA,
PREȘEDINTE,
ION DUMITREL

DIRECTOR EXECUTIV,
Marian Florin AITAI

Vizat,
CFP

DIRECTOR EXECUTIV,
Liliana NEGRUȚ

INSPECTORATUL DE POLIŢIE
JUDEŢEAN ALBA
INSPECTOR ŞEF,
Comisar şef de poliţie
FLORIN CONSTANTIN DOGARU

CONTABIL ŞEF,
Comisar şef de poliţie
HOREA COTEŢ

ŞEF SERVICIU SUPORT LOGISTIC,
Comisar şef de poliţie
NICOLAE CETINĂ

Vizat,
CONSILIER JURIDIC
Comisar de poliţie
IOANA MUNTEAN

Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre a
Consiliuluii Județean Alba nr. 73/8 aprilie 2019
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA
Nr. ________ din ________

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN
ALBA
Nr. ________ din ___________

CONTRACT DE ÎMPRUMUT DE FOLOSINȚĂ
(COMODAT)
Art. 1. Părțile contractului
JUDEŢUL ALBA prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul
Alba Iulia, B-dul Ion. I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, reprezentat legal prin domnul ION
DUMITREL - Preşedinte, în calitate de comodant,
şi
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba
Iulia, str. Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 2, județul Alba, CUI 4331058, reprezentat legal prin domnul
Comisar şef de poliţie, Florin Constantin DOGARU - Şeful inspectoratului, în calitate de
comodatar,
În temeiul prevederilor art. 2144 – 2157 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu
modificările și completările ulterioare, au convenit să încheie prezentul contract de împrumut de
folosință (comodat), cu respectarea următoarelor clauze:
Art. 2. Obiectul contractului
Comodantul remite comodatarului, prin împrumut de folosință gratuită (pe o perioadă
de 5 ani, cu posibilitate de prelungire) următoarele mijloacele fixe:
Nr.
Echipamente IT&C
UM Cantitate
Crt.
1
Server de rețea
Buc.
2
2
3
4
5
6

Multifuncționale A3
alb-negru (subunităţi, servicii)
Multifuncționale A4
cu fax (PP Comunale)
Stații de lucru MF
(Poliţiile 1-11, Servicii operative)
Avizier Electronic (Monitor interactiv
dimensiune 55 inch) (sediul IPJ AB)
Sistem Videoconferință FullHD

Buc.

10

Buc.

37

Buc.

100

Buc.

1

Buc.

1

în vederea implementării Proiectului pentru creşterea capacităţii operaţionale la
solicitările cetăţenilor şi pentru creşterea capacităţii de investigare a structurilor
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba.
Bunurile vor fi predate pe bază de proces verbal de predare-primire, care va cuprinde
toate accesoriile acestuia și care constituie anexă la prezentul contract.
Art. 3. Durata contractului
(1) Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 5 ani, începând cu data la care bunurile
vor fi predate comodatarului pe bază de proces verbal. Pe durata de valabilitate a contractului
bunurile predate se vor afla sub răspunderea juridică a comodatarului.
(2) Prin acordul părților, prezentul contract poate să înceteze și înainte de termen.

(3) Prezentul contract de prelungește de drept, fără alte formalități, pe aceiași perioadă
menționată la alin. 1, dacă niciuna din părțile semnatare nu notifică cu 30 zile înainte de
expirarea termenului contractului.
Art. 4. Drepturile și obligațiile părților
4.1. Comodantul are dreptul:
a.) de a preda bunurile menţionate art. 2;
b.) de a i se restitui bunurile la încetarea contractului;
c.) de a fi informat anual sau ori de câte ori i se cere despre starea în care se găsesc
bunurile predate.
4.2. Comodatarul are dreptul:
a.) de a folosi bunurile pe perioada contractului în scopul realizării activităţilor propuse în
cadrul proiectului.
4.3. Comodantul se obligă:
a.) să remită cu titlu gratuit bunurile la data încheierii contractului și să nu-l împiedice pe
comodatar să le folosească pe perioada convenită;
b.) să dea comodatarului un preaviz de 15 zile calendaristice dacă înțelege să denunțe
unilateral contractul.
4.4. Comodatarul se obligă:
a.) să se îngrijească ca un bun proprietar de folosirea bunurilor remise în comodat;
b.) să folosească bunurile conform destinației lor;
c.) să predea bunurile în stare de funcționare la data încetării contractului;
d.) să respecte legislația în vigoare privind folosința bunurilor;
e.) să răspundă pentru prejudiciile aduse terţilor prin folosirea bunurilor, pe întreaga
durată a contractului.
Art. 5. Încetarea contractului
Prezentul contract încetează:
a.) prin denunțarea unilaterală a contractului, cu preaviz de 15 zile calendaristice;
b.) prin restituirea bunurilor de către comodatar înaintea termenului prevăzut în contract;
c.) prin reziliere, dacă una dintre părți nu își execută una din obligațiile enumerate în
prezentul contract;
d.) dacă o parte cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute în prezentul contract
fără acordul celeilalte părți sau nu își execută una din obligațiile sale, după ce a fost avertizată,
printr-o notificare scrisă de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la
rezilierea prezentului contract;
e.) prin expirarea termenului prevăzut în contract.
Art. 6. Riscuri
6.1. Comodatarul va suporta riscurile deteriorării sau pieirii bunurilor în următoarele
cazuri:
 întrebuințarea contrar destinației lor;
 folosirea bunurilor după încetarea prezentului contract;
 neasigurarea gradului de siguranţă la utilizare a bunurilor;
 folosirea lor în neconcordanţa cu specificaţiile şi caracteristicile tehnice ale acestora.
6.2. În toate celelalte cazuri riscul deteriorării sau pieirii bunurilor este suportat de
comodant.
Art. 7. Cazul fortuit și forța majoră
Nici una din părțile contractului nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executare
în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricărei obligații care îi revin în baza prezentului
contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost
cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.
Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 48
(patruzecișiopt) de ore, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea
limitării consecințelor lui. Ulterior acestui moment, părțile sau un reprezentant al acestora vor
confirma printr-un înscris realitatea și exactitatea cauzei de forță majoră.
Dacă în termen de 10 (zece) zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează,
părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre
ele să pretindă daune-interese.

Cazul fortuit exclude răspunderea comodatarului dacă acesta nu a putut prevedea
pericolul, dacă nu a folosit bunul contrar destinaţiei şi dacă l-a restituit comodantului la termenul
prevăzut de prezentul contract.
Art. 8. Notificări
În accepţiunea prezentului contract, orice notificare adresată de una dintre acestea
celeilalte este valabil îndeplinită daca va fi transmisă la sediul prevăzut în partea introductivă a
prezentului contract.
În cazul în care notificarea se face prin poştă, ea va fi transmisă, prin scrisoare
recomandată cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de
oficiul poştal primitor pe această confirmare.
Dacă notificarea se trimite prin fax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi
lucrătoare după cea în care a fost expediată.
Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una din părţi, dacă nu sunt confirmate
în scris.
Art. 9. Litigii
Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau
rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de
reprezentanţii lor.
În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile contractante
se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.
Art. 10. Amendamente
Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului de a conveni
modificarea clauzelor contractului prin act adițional semnat de reprezentanții legali ai acestora.
Art. 11. Clauze finale
Prevederilor prezentului contract îi sunt aplicabile prevederile Codului Civil, precum și
celelalte reglementări în vigoare în materie.
Contractul însoțit de Procesul verbal de predare-primire, care este anexă și face parte
integrantă din prezentul contract, s-a încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare
parte contractantă, toate având aceeași valoare juridică.
Prezentul contract s-a încheiat azi................
JUDEȚUL ALBA,
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA,
PREȘEDINTE,
ION DUMITREL

DIRECTOR EXECUTIV,
Marian Florin AITAI

Vizat,
CFP

DIRECTOR EXECUTIV,
Liliana NEGRUȚ

INSPECTORATUL DE POLIŢIE
JUDEŢEAN ALBA
INSPECTOR ŞEF,
Comisar şef de poliţie
FLORIN CONSTANTIN DOGARU

CONTABIL ŞEF,
Comisar şef de poliţie
HOREA COTEŢ

ŞEF SERVICIU SUPORT LOGISTIC,
Comisar şef de poliţie
NICOLAE CETINĂ

Vizat,
CONSILIER JURIDIC
Comisar de poliţie
IOANA MUNTEAN

Anexa nr. 4 la Proiectul de hotărâre a
Consiliuluii Județean Alba nr. 73/8 aprilie 2019

PROCES-VERBAL DE PREDARE PRIMIRE
a bunurilor care fac obiectul contractului de împrumut de folosinţă (comodat)
nr.___________
Art. 1. Prezentul document constituie anexa la contractul de împrumut de folosinţă
(comodat) nr.___________.
Art. 2. Judeţul Alba prin Consiliul Județean Alba predă, iar Inspectoratul de Poliţie
Judeţean Alba primește și recepţionează următoarele bunuri:

Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6

Echipamente IT&C

UM

Cantitate

Server de rețea

Buc.

2

Multifuncționale A3
alb-negru (subunităţi, servicii)
Multifuncționale A4
cu fax (PP Comunale)
Stații de lucru MF
(Poliţiile 1-11, Servicii operative)
Avizier Electronic (Monitor interactiv
dimensiune 55 inch) (sediul IPJ AB)
Sistem Videoconferință FullHD

Buc.

10

Buc.

37

Buc.

100

Buc.

1

Buc.

1

Valoare
contabilă

Total

Total
general:

JUDEȚUL ALBA,
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA,
PREȘEDINTE,
ION DUMITREL

INSPECTORATUL DE POLIŢIE
JUDEŢEAN ALBA
INSPECTOR ŞEF,
Comisar şef de poliţie
FLORIN CONSTANTIN DOGARU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare pentru implementarea
proiectului de interes public judeţean „Creşterea capacităţii operaţionale la solicitările
cetăţenilor precum şi a capacităţii de investigare a structurilor
Inspectoratului de Poliție Județean Alba” încheiat între
UAT - JUDEŢUL ALBA prin Consiliul Judeţean Alba
şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba
Planul Strategic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba pentru anul 2019,
a fost aprobat prin Hotărârea ATOP Alba nr. 3 din 21 ianuarie 2019 şi prezentat de către
Președintele ATOP Alba în plenul ședinței Consiliului Judeţean Alba din 28 februarie
2019.
La Capitolul IV al Planului Strategic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba
pentru anul 2019 se prevede că în anul 2019, din bugetul Consiliului Judeţean Alba vor fi alocate
resurse financiare pe bază de proiecte pentru convenţiile de interes public judeţean încheiate de
către Consiliul Judeţean Alba cu următoarele instituţii: Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba,
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al Județului Alba şi Inspectoratul de
Jandarmi Judeţean „Avran Iancu” Alba.
În acest sens, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba a elaborat Proiectul pentru creşterea
capacităţii operaţionale la solicitările cetăţenilor şi pentru creşterea capacităţii de investigare a
structurilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, având ca scop – asigurarea unui serviciu
poliţienesc de calitate, creşterea capacităţii operaţionale la nivelul structurilor inspectoratului şi
creşterea nivelului de siguranţă a cetăţeanului prin intensificarea măsurilor pentru prevenirea,
descoperirea şi combaterea fenomenului infracţional şi ca obiectiv – eliminarea unor
neconformităţi şi neajunsuri privind dotarea cu tehnică IT, astfel încât să se realizeze creşterea
calităţii şi eficienţei activităţilor poliţieneşti.
Proiectul a fost aprobat prin Hotărârea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba
nr. 6/5 aprilie 2019 şi prin acesta se are în vedere dotarea Inspectoratului de Poliţie Judeţean
Alba cu echipamente IT&C de genul servere de reţea, multifuncţionale A3 alb-negru,
multifuncţionale A4 cu fax, staţii de lucru MF, avizier electronic şi sistem de videoconferinţă
fullHD, a căror achiziţie se estimează la suma de 707.300,00 lei, potrivit studiului de piaţă
efectuat şi a notei de fundamentare întocmite de inspectorat – anexate prezentului raport de
specialitate.
Suma de 707.300,00 lei, reprezintă valoarea estimată pentru achiziţionarea
echipamentelor IT&C necesare impementării proiectului, după cum urmează:
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5

UM

Cantitate

Server de rețea

Buc.

2

Preț/Buc.
cu TVA
25000

Multifuncționale A3
alb-negru (subunităţi,servicii)
Multifuncționale A4
cu fax (PP Comunale)
Stații de lucru MF
(Politiile 1-11, Servicii operative)
Avizier Electronic (Monitor interactiv
dimensiune 55 inch) (sediul IPJ AB)

Buc.

10

6850

68500

Buc.

37

3500

129500

Buc.

100

4400

440000

Buc.

1

8800

8800

Echipamente IT&C

Valoare
50000

Nr.
Crt.
6

Echipamente IT&C

UM

Cantitate

Sistem Videoconferință FullHD

Buc.

1

Preț/Buc.
cu TVA
10500
Total:

Valoare
10500
707300

Pentru ca bunurile de mai sus să între în dotarea structurilor Inspectoratului de Poliţie
Judeţean Alba, se propune aprobarea de către Consiliul Judeţean Alba a proiectului
inspectoratului, precum şi aprobarea încheierii unui acord de cooperare între Judeţul Alba prin
Consiliul Judeţean Alba şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba pentru implementarea acestui
proiect, pe o durată de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia.
Consiliul Judeţean Alba va avea obligaţia prin acest acord, de a cuprinde în bugetul iniţial
pe anul acesta a sumei de 707.300,00 lei, de a derula procedurile de achiziţii publice a
echipamentelor IT&C necesare impementării proiectului, bunurile achiziţionate de Consiliul
Judeţean Alba în cadrul proiectului, fiind transmise în folosinţă gratuită Inspectoratului de Poliţie
Judeţean Alba pentru dotarea structurilor acestuia.
Prin acest acord, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba va prelua în folosinţă gratuită
bunurile achiziţionate de Consiliul Judeţean Alba în cadrul proiectului, va asigura personalul de
specialitate necesar pentru punerea în funcţiune a bunurilor preluate în folosinţă gratuită, va
asigura buna întreţinere şi exploatarea corespunzătoare a bunurilor preluate, iar trimestrial – va
prezenta Consiliului Judeţean Alba şi Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba câte un
raport privind activitatea desfăşurată în cadrul proiectului şi rezultatele obţinute în urma
implementării acestuia.
Predarea-preluarea bunurilor achiziţionate de Consiliul Judeţean Alba pentru
implementarea proiectului, se face prin proces verbal de predare-primire care va constitui Anexa
la Contractul de împrumut de folosinţă (Comodat) încheiat între Judeţul Alba prin Consiliul
Judeţean Alba şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba pe o perioadă de 5 ani cu posibilitatea de
prelungire a duratei.
Luând în considerare cele prezentate mai sus, se propune aprobarea de către Consiliul
Judeţean Alba a proiectului Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, precum şi aprobarea
încheierii unui acord de cooperare între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba pentru implementarea acestui proiect.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia proiectele
de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de
vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum şi ale art. 41, alin. 1 din
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul
la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui,
vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiem proiectul de
hotărâre, înregistrat cu nr. 73 din 8 aprilie 2019.
Consilierii județeni:
Simone ALBANI – ROCCHETTI
Nicolae ALBU
Dorin-Gheorghe SANDEA
Nicolae LUCA
Gheorghe FENEŞER
Tudor PONORAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
DIRECŢIA DEZVOLTARE BUGETE
Nr. 7170/08.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare pentru implementarea
proiectului de interes public judeţean „Creşterea capacităţii operaţionale la solicitările
cetăţenilor precum şi a capacităţii de investigare a structurilor
Inspectoratului de Poliție Județean Alba” încheiat între
UAT - JUDEŢUL ALBA prin Consiliul Judeţean Alba
şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba

În conformitate cu art. 18 lit. a) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și
funcționarea Poliției Române care prevede că Autoritatea Teritorială de Ordine Publică
“contribuie la elaborarea planului de activități și la fixarea obiectivelor și indicatorilor de
performanță minimali, având ca scop protejarea intereselor comunității și asigurarea climatului
de siguranță publică” și ale art. 20 din Hotărârea Guvernului României nr. 787/2002, privind
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al ATOP, care prevede că “anual, în
cursul lunii decembrie, pe baza concluziilor desprinse în urma consultării populației și acelor
rezultate din analiza situației operative la nivelul unităților administrativ - teritoriale, se
întocmește un plan strategic pentru anul următor, cuprinzând principalele obiective ce trebuie
îndeplinite de unitățile de poliție și indicatorii de performanță minimali”.
Planul Strategic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba pentru anul 2019,
a fost aprobat prin Hotărârea ATOP Alba nr. 3 din 21.01.2019 şi prezentat de către
Președintele ATOP Alba în plenul ședinței Consiliului Judeţean Alba din 28.02.2019.
La Capitolul IV al Planului Strategic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba
pentru anul 2019 se prevede că în anul 2019, din bugetul Consiliului Judeţean Alba vor fi alocate
resurse financiare pe bază de proiecte pentru convenţiile de interes public judeţean încheiate de
către Consiliul Judeţean Alba cu următoarele instituţii: Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba,
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al Județului Alba şi Inspectoratul de
Jandarmi Judeţean ”Avran Iancu” Alba.
În acest sens, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba a elaborat Proiectul pentru creşterea
capacităţii operaţionale la solicitările cetăţenilor şi pentru creşterea capacităţii de investigare a
structurilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, având ca scop – asigurarea unui serviciu
poliţienesc de calitate, creşterea capacităţii operaţionale la nivelul structurilor inspectoratului şi
creşterea nivelului de siguranţă a cetăţeanului prin intensificarea măsurilor pentru prevenirea,
descoperirea şi combaterea fenomenului infracţional şi ca obiectiv – eliminarea unor
neconformităţi şi neajunsuri privind dotarea cu tehnică IT, astfel încât să se realizeze creşterea
calităţii şi eficienţei activităţilor poliţieneşti.
Proiectul a fost aprobat prin Hotărârea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba
nr. 6/5 aprilie 2019 şi prin acesta se are în vedere dotarea Inspectoratului de Poliţie Judeţean
Alba cu echipamente IT&C de genul servere de reţea, multifuncţionale A3 alb-negru,
multifuncţionale A4 cu fax, staţii de lucru MF, avizier electronic şi sistem de videoconferinţă
fullHD, a căror achiziţie se estimează la suma de 707.300,00 lei, potrivit studiului de piaţă
efectuat şi a notei de fundamentare întocmite de inspectorat – anexate prezentului raport de
specialitate.
Pentru ca bunurile descrise mai sus să între în dotarea structurilor Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Alba, se propune aprobarea de către Consiliul Judeţean Alba a proiectului
inspectoratului, precum şi aprobarea încheierii unui acord de cooperare între Judeţul Alba prin
Consiliul Judeţean Alba şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba pentru implementarea acestui
proiect, pe o durată de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia.

Consiliul Judeţean Alba va avea obligaţia prin acest acord, de a cuprinde în bugetul iniţial
pe anul acesta a sumei de 707.300,00 lei, de a derula procedurile de achiziţii publice a
echipamentelor IT&C necesare impementării proiectului, bunurile achiziţionate de Consiliul
Judeţean Alba în cadrul proiectului, fiind transmise în folosinţă gratuită Inspectoratului de Poliţie
Judeţean Alba pentru dotarea structurilor acestuia.
Prin acest acord, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba va prelua în folosinţă gratuită
bunurile achiziţionate de Consiliul Judeţean Alba în cadrul proiectului, va asigura personalul de
specialitate necesar pentru punerea în funcţiune a bunurilor preluate în folosinţă gratuită, va
asigura buna întreţinere şi exploatarea corespunzătoare a bunurilor preluate, iar trimestrial – va
prezenta Consiliului Judeţean Alba şi Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba câte un
raport privind activitatea desfăşurată în cadrul proiectului şi rezultatele obţinute în urma
implementării acestuia.
Predarea-preluarea bunurilor achiziţionate de Consiliul Judeţean Alba pentru
implementarea proiectului, se face prin Proces verbal de predare-primire care va constitui Anexa
la Contractul de împrumut de folosinţă (Comodat) încheiat între Judeţul Alba prin Consiliul
Judeţean Alba şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba pe o perioadă de 5 ani cu posibilitatea de
prelungire a duratei.
Ţinând cont de prevederile art. 91 alin. 6 lit. a) din Legea nr. 215 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia, în
exercitarea atribuţiilor privind cooperarea interinstituţională, consiliul judeţean hotărăşte, în
condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu
parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări,
servicii sau proiecte de interes public judeţean.
Luând în considerare cele prezentate mai sus, se propune aprobarea de către Consiliul
Judeţean Alba a proiectului Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, precum şi aprobarea
încheierii unui acord de cooperare între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba pentru implementarea acestui proiect.
DIRECTOR EXECUTIV DJAP
Liliana NEGRUŢ

Întocmit,
Viorel LUCULESCU
Comp. Administraţie Publică

DIRECTOR EXECUTIV DDB
Marian-Florin AITAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii unui Acord de Asociere între UAT - Judeţul Alba,
prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia,
în vederea organizării manifestărilor științifice din anul 2019
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „extraordinară” în luna aprilie 2019;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de
Asociere între UAT - Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie
1918” Alba Iulia, în vederea organizării manifestărilor științifice din anul 2019;
- raportul de specialitate nr. 7190/8 aprilie 2019 comun, al Direcţiei gestionarea
patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Alba;
- adresa nr. 26540/19 decembrie 2018 a Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia,
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 25794/19 decembrie 2018;
Având în vedere prevederile :
- art. 91 alin. 1 lit. e şi art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă încheierea Acordului de Asociere între UAT - Judeţul Alba, prin
Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în vederea
organizării manifestărilor științifice din anul 2019, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a
prezentei hotărâri.
Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 116.875 lei din bugetul local al Județului Alba, (sumă
care va fi prevăzută și aprobată în bugetul Județului Alba pentru anul 2019), Universității „1
Decembrie 1918” Alba Iulia, pentru organizarea la Alba Iulia, în anul 2019, a manifestărilor
științifice prevăzute în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
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 Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Universității „1
Decembrie 1918” Alba Iulia, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcției gestionarea
patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Alba.
AVIZAT
PREŞEDINTE,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
ION DUMITREL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 75
Alba Iulia, 8 aprilie 2019

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 75/8 aprilie 2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
Consiliul Judeţean Alba

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

ACORD DE ASOCIERE
Încheiat între:
UAT - Județul Alba, prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul
Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, CUI 4562583, cont bancar
RO08TREZ24A675000203030X deschis la Trezoreria Alba Iulia, reprezentat legal prin domnul
Ion DUMITREL – preşedinte, în calitate de asociat, pe de o parte,
şi
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia strada
Gabriel
Bethlen,
nr.
5,
judeţul
Alba,
CUI
5665935,
cont
bancar
RO47TREZ002504504601X000270 deschis la Trezoreria Alba Iulia, reprezentată legal prin
doamna prof. univ. dr. Adela SOCOL - Reprezentant legal si ordonator de credite, în
calitate de asociat, pe de altă parte,
convin următoarele:
INTRODUCERE
A. Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia este o persoană juridică română, de
drept privat, fără scop lucrativ, apolitică si nonprofit, care are ca scop promovarea cercetării
științifice regionale.
B. Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prin departamentele de specialitate,
își propune să organizeze o serie de manifestări științifice, adresate atât elevilor de liceu - clasele
a XI-a și a XII-a, cât și studenților, masteranzilor, doctoranzilor și cadrelor universitare din
cadrul universității, precum și din țară și străinătate.
C. UAT - Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, în îndeplinirea atribuțiilor
prevăzute de Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, își propune să sprijine organizarea manifestărilor științifice.
D. Prezentul acord de asociere vizează stabilirea cadrului legal pentru asigurarea
organizării in condiţii optime a manifestărilor științifice.
ART. 1. OBIECTUL ACORDULUI DE ASOCIERE
(1) Obiectul Acordului de asociere îl constituie organizarea în cursul anului 2019, la Alba
Iulia, a manifestărilor științifice prevăzute în anexă, în scopul promovării potenţialului ştiinţific
şi academic al Judeţului Alba.
(2) Prezentul acord de asociere stabileşte cadrul legal de desfăşurare a evenimentelor de
interes public judeţean, activităţile și contribuția fiecărei părți fiind definite în prezentul acord de
asociere.
(3) Se preconizează ca, în cadrul acestor manifestări științifice, să participe un număr
mare de elevi de liceu, studenți, masteranzi, doctoranzi și cadre universitare din cadrul
universității, precum și din țară și străinătate.
ART. 2. DURATA ACORDULUI
Prezentul Acord de asociere intră în vigoare la data semnării acestuia, ulterior aprobării
prin hotărâre de către Consiliul Județean Alba și expiră la data de 31 decembrie 2019.
ART. 3. SURSA FONDURILOR
(1) Fondurile necesare finanțării manifestărilor științifice, în cuantum de 430.813 lei,
provin din:
► Contribuția UAT - Județul Alba
► Contribuția Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
► Alte surse, provenite din donații sau sponsorizări
(2) Contribuția UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba este în cuantum de
116.875 lei.
(3) Contribuția Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și a altor surse, provenite
din donații și sponsorizări, este în cuantum de 313.938 lei.

ART. 4. PLĂŢILE
(1) UAT - Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, va efectua plata aferentă
contribuţiei ce îi revine, prin alocarea sumei de 116.875 lei, în vederea susţinerii manifestărilor
științifice, în contul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, conform programului
manifestărilor prevăzut în anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. ..../.. aprilie
2019.
(2) Din contribuția UAT - Județul Alba vor fi suportate cheltuielile cu materialele pentru
conferințe, simpozioane, workshop-uri, concursuri, sesiuni de comunicări etc., ISBN și
tipăriturile aferente acestora, precum și cu premierea în bani a câștigătorilor concursurilor.
ART. 5. RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR
(1) UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba:
 efectuează plata sumei de 116.875 lei, alocată susținerii manifestărilor științifice, în
conformitate cu prevederile art. 4 al prezentului Acord de asociere.
(2) Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
 îi revine întreaga responsabilitate cu privire la organizarea și desfășurarea
manifestărilor științifice;
 să solicite în scris virarea sumelor potrivit contribuției stabilite prin prezentul Acord de
asociere;
 să își asume responsabilitatea utilizării sumei alocate, doar în cadrul acestor
manifestări și în conformitate cu prevederile art. 4 alin 2 ale prezentului acord și ale anexei nr. 2
a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. ..../.. aprilie 2019;
 să asigure alocarea contribuției proprii în organizarea manifestărilor, conform anexei
nr. 2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. ..../.. aprilie 2019;
 să efectueze plata tuturor cheltuielilor prevăzute în bugetul manifestărilor științifice cu
respectarea prevederilor legale în domeniu;
 să suporte integral costurile care vor depăşi valoarea estimată a manifestărilor;
să prezinte Consiliului Județean Alba un raport final însoțit de documentele
justificative care să reflecte efectuarea plăților din suma acordată de Județul Alba, în condițiile
art. 4 alin. 2 al prezentului acord și anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. ..../..
aprilie 2019;
să restituie bugetului local al Județului Alba sumele neutilizate sau utilizate în
neconformitate cu prevederile prezentului Acord.
ART. 6. CONFLICTUL DE INTERESE
Părţile se obligă să ia toate măsurile necesare evitării oricărui conflict de interese şi va
informa partea asociată imediat, despre orice situaţie care conduce sau poate conduce la apariţia
unui asemenea conflict de interese.
ART. 7. AMENDAREA ACORDULUI DE ASOCIERE
(1) Orice modificare a Acordului de asociere trebuie făcută în scris, printr-un
amendament care trebuie acceptat de cealaltă Parte. Partea care solicită modificarea trebuie să
informeze cealaltă parte cu cel puţin 30 de zile înainte de data la care se doreşte intrarea în
vigoare a amendamentului.
(2) Orice modificare a Acordului de asociere se va supune aprobării Consiliului Județean
Alba și va intra în vigoare la data semnării amendamentului, ulterior aprobării lui prin hotărâre.
ART. 8. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR
(1) Prezentul Acord de asociere deservește interesul comun al părților, care se obligă să-l
execute întocmai și cu bună-credință.
(2) Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui
Acord de asociere.
(3) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către una
dintre părți, dă dreptul celeilalte părți să ceară rezilierea Acordului de asociere, printr-o
notificare scrisă adresată părții în culpă, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data
constatării nerespectării clauzelor acordului.
(4) În cazul în care se constată că, urmare a nerespectării clauzelor, a fost creat un
prejudiciu, partea prejudiciată are dreptul de a solicita repararea acestuia și plata de dauneinterese, după caz, conform normelor legale în vigoare.
ART. 9. ÎNCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE
(1) Prezentul Acord de asociere încetează la expirarea termenului stabilit, 31 decembrie
2019.

(2) Acordul de asociere încetează prin hotărâre a Consiliului Județean Alba, anterior
expirării duratei acordului, ca urmare a constatării unei/unor clauze de neîndeplinire a acordului,
în conformitate cu prevederile art. 8 alin. 3 din prezentul acord.
(3) Ca urmare a neîndeplinirii sau imposibilității îndeplinirii obligaţiilor asumate de părţi,
prezentul acord de asociere încetează de drept.
(4) De asemenea prezentul Acord de asociere încetează și în alte cazuri prevăzute de
lege.
ART. 10. FORȚA MAJORĂ
(1) Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau
totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment
independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului
şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate.
(2) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi,
în scris, în maximum 5 (cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore, împreună cu
avertizarea asupra efectelor şi întinderii posibile a forţei majore, va fi comunicată în maximum
15 (cincisprezece) zile de la apariţie. Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere.
(3) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi
încetarea cauzei acesteia în maximum 15(cincisprezece) zile de la încetare.
(4) Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6 (şase) luni, fiecare
partener poate renunţa la executarea contractului. În nici un caz, nici una din părţi nu are dreptul
de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile
până la această dată.
ART. 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
(1) Asociații vor depune toate eforturile şi diligenţele pentru a rezolva pe cale amiabilă,
prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele, în cadrul sau în
legătură cu îndeplinirea prezentului acord de parteneriat.
(2) Dacă, după 15(cincisprezece) zile de la începerea acestor tratative neoficiale, asociații
nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă apărută, fiecare poate solicita ca disputa să se
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti de drept comun competente.
Prezentul acord constituie voinţa comună a părţilor şi s-a semnat astăzi…………, în 2
(două) exemplare originale în limba română, de egală valoare juridică.
UAT - Judeţul Alba, prin
CONSILIUL JUDETEAN ALBA
Președinte,
Ion DUMITREL
Vicepreşedinte,
Marius Nicolae HAŢEGAN

Universitatea „1 Decembrie 1918”
din Alba Iulia
Reprezentant legal si ordonator de credite,
Prof. univ. dr. Adela SOCOL
Director General Administrativ,
Ec. dr. Vasile Lucian GĂBAN

Director executiv,
Marian AITAI

Contabil şef,
Ec. Tamara CONTOR

Director executiv,
Ioan BODEA

Oficiul juridic,
Claudia ROTAR

Director executiv,
Liliana NEGRUŢ

Vizat C.F.P.P.
Consilier juridic
Întocmit,
Sorina OPREAN

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 75/8 aprilie 2019
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA
CENTRUL PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC

MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE 2019
UNIVERSITATEA ”1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA
Denumirea
evenimentului

1. Marketing –
prezent şi viitor

2. In4it-UAB

3. Sesiunea
studenţească de
comunicări "In
Extenso" - Ştiinţe
Exacte şi Inginereşti

Perioada
de
desfăşurare

Aprilie
2019

Aprilie-Mai
2019

12 Aprilie
2019

Descrierea succintă a
evenimentului

Manifestare științifică adresată
specialiștilor în marketing din
toate centrele universitare având
ca scop realizarea unei diagnoze
privind stadiului actual al
marketingului în învățământul
universitar românesc şi
conturarea unor direcții de
dezvoltare viitoare în domeniul
educației şi cercetării de
marketing
Concurs național de informatică

Participare
(naţională,
internaţională,
cadre didactice,
cercetători,
studenţi, etc)
Cadre didactice
universitare din tara
din domeniul
marketing

Naţional

Sesiune științifică de comunicări Naţional
a studenților

Responsabili

Bugetul estimat
-lei(Conform modelului
ataşat)

Conf.univ.dr. Muntean
Andreea
Conf.univ.dr. Paştiu
Carmen
Conf.univ.dr. Maican
Silvia

2.500

Rotar Corina

10.500

Borșan Tudor

Sprijin CJ Alba : 10.000
- premii
9.200

Sprijin CJ Alba : 2.500
- tipărituri
- materiale conferință

Sprijin CJ Alba : 700
- Materiale
- Tipărituri

6-8 mai
4. Satul și
spiritualitatea rurală 2019
între tradiție şi
modernitate

Manifestarea se desfășoară sub
auspiciile celei de a XVIII-a
ediție a simpozionului
Internațional ISSTA 2018

200 cadre didactice
din țară și
străinătate

Mihai Himcinschi
Vanca Dumitru
Ovidiu Panaite

5. Simpozionul anual 13-14 mai
2019
al bibliștilor
ortodocși

Manifestarea se desfășoară
anual și la nivel națuional. Se
află la a IV-a ediție și cuprinde
întregul corp acadmic al
bibliștilor de la facultățile de
teologie ortodoxă din România
(SBOR)
Conferinţa îşi propune să
reunească la Universitatea „1
Decembrie 1918” din Alba Iulia
cadre didactice și cercetători,
devenind un forum de dezbatere
a unor teme actuale din științele
educației, didactică generală și
didactici de specialitate.
Concursul de traduceri de texte
literare și de specialitate
organizat anual fără întrerupere
din 2009, îi ajută pe studenți săși
consolideze
noțiunile
teoretice acumulate în cadrul
orelor de curs, intermediază
întâlnirea dintre studenți si
traducători
consacrați,
de
asemenea
intermediază
întâlnirea acestora cu alți
studenți de la programe de studii
similare din țară. Concursul de
traduceri organizat de CIEL este
unul dintre puținele concursuri
de traduceri organizate în țară.
Prin varietatea și multitudinea
tematicilor pe care le propune în
cadrul atelierelor de traduceri ne
propunem să abordăm educația

28 de profesori

Mihai Himcinschi
Moldovan Alexandru

6. Didactica tradiție, actualitate,
perspective
(Ediția a V-a)

17-18 mai
2019

7. Concursul de
traduceri literare si
de specialitate
pentru elevi,
studenți și
masteranzi

17-18 mai
2019

74.233
Sprijin CJ Alba: 11.900
- Materiale
- Tipărituri
8.560
Sprijin CJ Alba: 2.500
- Materiale
- Tipărituri

Internaţională

Todor Ioana

5.800
Sprijin CJ Alba: 1.000
- Materiale
- Tipărituri

Participare
națională: studenți
și elevi din
învățământul
preuniversitar

Conf. dr. Teodora
Iordăchescu
Lector dr. Natalia
Muntean
Lector dr. Crina Herțeg
Conf. dr. Valeria
Pioraș

2.625
Sprijin CJ Alba: 2.625
- Materiale
- Tipărituri

8. Sesiune de
comunicări
științifice ale
studenților și
studenților
masteranzi
9. Masă rotunda cu
tema: Evoluții ale
principalelor
instituții de drept
privat

lingvistică de excelență.
Concursul cuprinde două
secţiuni distincte: traduceri de
texte literare și traduceri de
texte specializate, din limba
română în limbile engleză sau
franceză. În urma notării
lucrărilor se realizează un
clasament și se acordă 24 de
premii (în cărți) și anume
premiile I, II și III pentru cele
mai bune traduceri.
8-9 mai
Sesiune de comunicări științifice Studenți licență,
2019
ale studenților și studenților
studenți masterat,
masteranzi
cadre didactice,
participare
națională și
internațională
16 mai 2019 Masă rotundă cu tema: Evoluții Cadre didactice dii
ale principalelor instituții de
Universitate și din
drept privat
universități
colaboratoare,
participare
națională

Conf. univ. dr. Ada
Hurbean
Asist. univ. dr. Ioana
Pleșa

4.250

Conf. univ. dr. Miruna
Tudorașcu,
Conf. univ. dr. Laura
Cetean-Voiculescu

15.500

Sprijin CJ Alba: 1.800
- Materiale
- Tipărituri

Sprijin CJ Alba: 15.500
- Materiale
- Tipărituri
3.050

10. Un secol de
activități fizice in
Romania. Intre
retrospectiva si
perspectiva

11. Satul românesc
ca simbol al
credinței ortodoxe

Conferința națională care
urmărește reunirea atât a
specialiștilor din domeniul
17 mai 2019
educație fizica şi sport, cat si pe
cei implicați în kinetoterapie şi
terapii alternative

14-15 iunie
2019

Cadre didactice din
învățământul
preuniversitar si
universitar din
Romania, studenți
ai Universității „1
Decembrie 1918” şi
din alte centre
universitare

Manifestarea se desfășoară sub 5 profesori
auspiciile celei de a III-a ediţie a 20 studenți
Sesiunii de Comunicări
Științifice ale Studenților
Teologi (SCSST 2019)

Lect. Univ. Dr. Haisan
Angel-Alex

Mihai Himcinschi
Jan Nicolae
Dura Coriolan

Sprijin CJ Alba: 1.400
- Materiale
- Tipărituri

1.920
Sprijin CJ Alba: 900
- Materiale
- Tipărituri

12. Conferință
ENVIRONMENTAL
ENGINEERING
AND
SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
(UAB-BENA)
13. Alcoholism and
Other Addictions;
Psychosocial,
Historical and
Therapeutical Issues

21-22 Iunie
2019

14. Misiunea și
spiritualitatea rurală

4-9 iulie
2019

15. International
Conference on
Linguistic and
Intercultural
Education, 9th
edition – CLIE-2019.

16. Conferința cu
tema Folclor,
practici magice și
imaginar

7-9 iunie
2019

4-6 iulie
2019

12-14 iulie
2019

Conferinţa are ca subiect teme
de actualitate în domeniul
ingineriei mediului, dezvoltării
durabile, sănătăţii publice.

Scopul conferinţei este acela de
a împărăşsi rezultatele
cercetărilor în domeniul
adicţiilor şi a intervenţiilor
terepeutice cu persoanele
dependente. Conferinţa işi
propune de asemenea să
stimuleze cercetările în domeniu
şi să disemineze bunele practici
în munca de recuperare a
persoanelor dependente
Manifestarea se desfășoară sub
auspiciile celei de a VII-a ediţie
a Școlii Internaționale de Vară a
Studenţilor Doctoranzi Teologi
(SIVDT 2019)
Conferința CLIE-2019 este un
forum de dezbateri academice și
o platformă de diseminare a
rezultatelor cercetărilor celor
mai inovatoare din sfera
legăturii indisolubile dintre
limbă și cultură, a necesității
înțelegerii și acceptării
diversității și alterității la nivel
global

Cadre didactice,
cercetători,
profesionişti în
domeniu din ţară şi
străinătate

Prof.univ.dr. Popa
Maria
Conf.univ.dr.
VARVARA Simona
Asist.univ.dr.BOSTAN
Roxana

119.000

Claudiu Ștefani
Vlad Millea
Alin Tomuș

13.685

Participare
internaţională,
Cadre didactice,
cercetători,
practicieni

10 profesori
50 doctoranzi

Co-organizatori:
University of
Madeira
University of
Montenegro
International Burch
University, Bosnia
and Herzegovina
College of Applied
Studies for
Preschool Teachers
„Mihailo Palov” în
Vrsac, Serbia
Conferința Speculum va reuni în Internațională,
anul 2019 cadre didactice
cadre didactice,
universitare, cercetători și
cercetători,
doctoranzi din țară și străinătate, doctoranzi

Mihai Himcinschi
Dumitru Vanca
Ioan Emil Jurcan

Teodora Iordachescu
clie@uab.ro

Sprijin CJ Alba: 12.000
- Materiale
- Tipărituri

Sprijin CJ Alba: 4.000
- Materiale
- Tipărituri

14.120
Sprijin CJ Alba: 2.000
- Materiale
- Tipărituri
13. 020
Sprijin CJ Alba: 3.000
- Materiale
- Tipărituri

Lector Gabriela
Chiciudean
Conf. Rodica Gabriela
Chira

4.200
Sprijin CJ Alba: 2.700
- Materiale

17. Dying and Death
in 18th-21st Century
Europe, a 11-a
editie, ABDD11

2628.09.2019

18. Educaţia din
perspectiva
valorilor, ediţia a Xa

24-25
septembrie
2019

19. „Orașele Unirii:
proiecte și evoluții
urbanistice după
anul 1918”

3-5.10.2019

20. „Bibliologie şi
Patrimoniu Cultural
Naţional”, Ediţia a
XII-a

10-11.10.
2019

21. International
conference on
management,
economics and
accounting ICMEA

Octombrienoiembrie
2019

22. Dezvoltare
socială și inteligență
teritorială (Social
Development and
Territorial
Intelligence)

19-20
octombrie

preocupați de situația actuală a
folclorului, privit prin prisma
teoriei imaginarului
Conferință

Conferinţa îşi propune să
reunească într-un cadru
academic de dezbatere idei şi
modele cu relevanţă pentru
spaţiul educaţional, susţinute de
cadre didactice şi cercetători din
diferite domenii universitare.
Workshop + expoziție

Conferință

Conferinţă internaționala având
ca subiect teme din domeniul
economic

- Tipărituri
Internațională

Internaţională

CS I dr. Marius Rotar

Dorin Opriș

9.900
Sprijin CJ Alba: 2.000
- Materiale
- Tipărituri
11.500
Sprijin CJ Alba: 5.500
- Materiale
- Tipărituri

Internațională

Națională

Participare
națională,
internațională, cadre
didactice,
cercetători și
profesionişti în
domeniu

Conferinţa îşi propune să
promoveze cercetările axate pe
cunoaşterea participativă a
Departamentul de
teritoriilor şi comunităţilor,
Ştiinţe Sociale
contribuind astfel la diseminarea
principiilor inteligenţei
teritoriale

Conf. univ. dr. Daniel
Dumitran

CSIII dr. Ana Maria
Roman-Negoi
Prof. univ. dr. Eva
Mârza
Conf.univ.dr. Tamaș
Attila
Lect.univ.dr. Topor
Dan

Mihai Pascaru
Lucian Marina

14.000
Sprijin CJ Alba: 4.900
- Materiale
- Tipărituri
14.100
Sprijin CJ Alba: 6.100
- Materiale
- Tipărituri
37.400
Sprijin CJ Alba: 5.000
- Materiale
- Tipărituri

12.300
Sprijin CJ Alba: 5.000
- Materiale
- Tipărituri

23. Conferința
MANAGEMENTUL
CARIEREI,
Ediția a VII-a

28-30
octombrie
2019

24. Conferința
Națională a
studenților și
doctoranzilor, ediția
a XXVII-a

1516.11.2019

25. Convergenţe şi
provocări în
domeniul Ştiinţelor
Exacte şi Inginereşti
26. Conferinţa
adresată
profesorilor de
liceu: Convergenţe
şi provocări în
domeniul ştiinţelor
economice

27. Sesiunea
studenților și
masteranzilor
filologi

Manifestare organizată de către
Centrul de Informare, Consiliere
și Orientare în Carieră al
Universității „1 Decembrie
1918” Alba Iulia, cel mai mare
eveniment
de
dezvoltare
personală și carieră, derulat
anual, la UAB, pentru studenți,
elevi, absolvenți, precum și
pentru toate categoriile de
persoane
interesate
de
dezvoltare
personală
și
profesională
Conferință

Simpozionul este dedicat
cadrelor didactice din
învățământul preuniversitar din
09
Nov.
domeniile științe inginerește,
2019
matematica – informatica,
geografie - știința pământului,
chimie - fizica
22
Manifestarea ştiinţifică este
noiembrie
adresată în special cadrelor
2019
didactice din mediul
preuniversitar, având ca scop
promovarea activității de
cercetare a acestora, realizarea
de schimburi de experiență și
creearea de parteneriate între
cadrele didactice din mediul
preuniversitar și cadrele din
mediul universitar
6-7
Sesiunea studenților și
decembrie
masteranzilor filologi va reuni
2019
în anul 2019 studenți și
masteranzi cu preocupări de

studenți, elevi,
absolvenți,
angajatori, cadre
didactice

Conf.univ.dr.
Larisa Dragolea

Națională

Lect. Univ. dr. Ileana
Burnichioiu

4.300
Sprijin CJ Alba: 2.800
- Materiale
- Tipărituri

5.000
Sprijin CJ Alba: 4.000
- Materiale
- Tipărituri
4.650

Participare
națională – cadre
didactice

Ciortea Mihaela

Sprijin CJ Alba: 2.300
- Materiale
- Tipărituri

Cadre didactice
universitare, cadre
didactice din
învăţământul
preuniversitar

Conf.univ.dr. Pastiu
Carmen
Lect.univ.dr.
Danuletiu Adina

2.000

Națională cu
participare
Internațională

Lector Natalia
Muntean,
Lector Crina Herțeg,
Lector Aura Cibian,

3.000

Sprijin CJ Alba: 2.000
- Materiale
- Tipărituri

Sprijin CJ Alba: 2.750
- Materiale

limbă și literatura română,
engelză și franceză, din țară și,
sperăm noi, de data ceasta și din
străinătate.

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

Lector Gabriela
Chiciudean

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

- Tipărituri

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Asociere între UAT Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia,
în vederea organizării manifestărilor științifice din anul 2019

Conform adresei nr. 26540/19 decembrie 2018, înregistrată la registratura Consiliului
Judeţean Alba cu nr. 25794/19 decembrie 2018, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia,
propune Consiliului Judeţean Alba realizarea unui acord de asociere şi, totodată, solicită
acordarea sprijinului financiar în vederea organizării şi derulării în bune condiţii a manifestărilor
științifice din anul 2019. Perioada de desfăşurare a acestora este aprilie – decembrie 2019.
Manifestări cu tradiție, majoritatea desfășurate anual, conferințele, simpozioanele și
concursurile din cadrul acestor manifestări vor dezvolta tematici importante pentru învățământul
universitar din România și de peste hotare, dintre care amintim: filologie, teologie, informatică,
științe economice, științe exacte și inginerești, managementul carierei, sport, drept, bibliologie și
patrimoniu cultural, istorie, arheologie etc.
Promovarea Judeţului Alba, atât în ţară cât şi în străinătate, constituie unul dintre
obiectivele Consiliului judeţean Alba, sprijinirea activităţilor educative – ştiinţifice devenind o
prioritate de strategie operaţională.
Prin încheierea acestui acord, Consiliul Judeţean Alba va aloca Universității „1
Decembrie 1918” suma de 116.875 lei din bugetul local al judeţului Alba, contribuind astfel la
organizarea manifestărilor științifice, care se vor bucura atât de participare internă, cât şi externă.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit
căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului
judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul
la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui,
vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 75 din 8 aprilie 2019.
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia gestionarea patrimoniului
Direcția dezvoltare si bugete
Nr. 7190/08.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Asociere între UAT
Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia,
în vederea organizării manifestărilor științifice din anul 2019

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, instituţie de învăţământ superior şi
cercetare, de stat, integrată sistemului naţional de învăţământ superior, funcţionează în baza
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a Cartei
Universitare şi a regulamentelor proprii de funcţionare, elaborate potrivit legii. Misiunea
universităţii şi idealul educaţional se sprijină pe tradiţiile valoroase ale şcolii superioare
româneşti şi urmăreşte să contribuie, prin modalităţile specifice ale educaţiei, cercetării şi creaţiei
de valori, la păstrarea şi afirmarea identităţii naţionale, la unitatea în diversitate a culturii
române, la integrarea activă a acesteia în circuitul european şi universal de valori.
Unul dintre obiectivele universității este acela de a asigura cadrul instituţional de punere
în valoare şi dezvoltare a potenţialului de competenţe din Alba Iulia şi din zonă, de a atrage
specialişti din ţară şi străinătate, de a constitui şi a dezvolta o comunitate academică prin care să
se asigure valorificarea deplină a tezaurului istoric şi cultural, paralel cu deschiderea spre noile
orizonturi ale cunoaşterii şi practicii sociale.
Prin adresa 26540/19.12.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr.
25794/19.12.2018, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, propune Consiliului Judeţean
Alba realizarea unui acord de asociere şi, totodată, solicită acordarea sprijinului financiar în
vederea organizării şi derulării în bune condiţii a manifestărilor științifice aferente anului 2019.
Perioada de desfăşurare a acestor manifestări este aprilie - decembrie 2019.
Manifestările științifice, majoritatea cu o periodicitate anuală, se vor desfășura sub forma
unor simpozioane naționale și internaționale, conferințe naționale și internaționale, școli de vară,
workshop-uri, sesiuni naționale și internaționale, precum și concursuri școlare. În cadrul acestora
vor fi dezbătute diverse tematici, cu un puternic impact în domeniul educației și cercetării, dintre
care amintim: filologia, sportul, științele economice, matematică aplicată, drept, teologie,
patrimoniu cultural, istorie și arheologie, informatică etc. Scopul principal al acestor manifestări
este cunoaşterea, comunicarea, schimbul de experienţă profesională între toţi cei care au în
cadrul preocupărilor lor domeniile vizate.
Județul Alba, prin găzduirea acestor manifestări, se va bucura de participarea
specialiştilor, a cercetătorilor şi cadrelor didactice din țară și străinătate, ocazie deosebită pentru
promovarea valorilor culturale, istorice și turistice de care dispune.
Având în vedere prevederile art. 91 alin 1, lit. „e” din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean are
atribuţii privind cooperarea interinstituţională, coroborate cu art. 91 alin. 6 lit. a „În îndeplinirea
atribuțiilor ce îi revin, Consiliul judeţean hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea
cu persoane juridice române sau străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea
finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public
judeţean” coroborate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare se propune încheierea unui Acord de asociere cu
Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în vederea organizării unor manifestări
ştiinţifice şi alocarea din bugetul local pe anul 2019 a sumei de 116.875 lei pentru finanţarea
acestor manifestări, ce se bucură atât de participare internă, cât și externă, promovând astfel
imaginea judeţului Alba, atât în ţară cât și peste hotare.

Asocierea reprezintă ansamblul acţiunilor pe care le realizează administraţia judeţului cu
un scop definit, legat de interesele de dezvoltare ale comunităţii pe care acestea o reprezintă, prin
interacţiune cu persoane fizice sau juridice, principiul de identificare şi realizare a unei astfel de
asocieri fiind interesul comun, imediat sau de perspectivă mai îndelungată.
Bugetul total estimativ al manifestărilor științifice este de 430.813 lei, necesar pentru
cheltuieli cu cazarea invitaților, acordarea de premii în bani și cu realizarea mapelor conferinței
(pixuri, pliante, mape, consumabile, afișe, materiale promoționale, tipărituri etc.).
Art. 98 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, prin dispozițiile art. 44, precizează că proiectele de
hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului județean nu pot fi dezbătute dacă nu sunt
însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate.
În considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a prevederilor art. 91 alin. 1 lit.
„e” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind cooperarea
interinstituţională, propunem adoptarea proiectul de hotărâre în forma inițiată.

Director executiv,
Ioan BODEA

Redactat: Sorina OPREAN

Director executiv,
Marian Florin AITAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba
prin Consiliul Județean Alba și Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, în
vederea organizării activităţilor în cadrul Proiectului „Educație pentru prevenirea traficului
de persoane”
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „extraordinară” în luna aprilie 2019;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului
de colaborare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenţia Naţională
Împotriva Traficului de Persoane, în vederea organizării activităţilor în domeniul educației
pentru prevenirea traficului de persoane;
- raportul de specialitate nr. 7191/8 aprilie 2019 comun, al Direcției gestionarea
patrimoniului și al Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 678/2001 pentru prevenirea și combaterea traficului de ființe umane, cu
modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 460/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Împotriva
Traficului de Persoane, 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 încheierea Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba prin
Consiliul Județean Alba și Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, în vederea
organizării activităţilor din cadrul Proiectului „Educație pentru prevenirea traficului de
persoane”, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Se alocă suma de 10000 lei din bugetul local al Județului Alba (sumă care va fi
prevăzută și aprobată în bugetul Județului Alba pentru anul 2019), pentru organizarea
activităţilor din cadrul Proiectului „Educație pentru prevenirea traficului de persoane”.
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 Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Agenţiei
Naţională Împotriva Traficului de Persoane, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției
gestionarea patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Alba.
AVIZAT
PREŞEDINTE,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
ION DUMITREL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 76
Alba Iulia, 8 aprilie 2019

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 76/8 aprilie 2019

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA

AGENŢIA NAŢIONALĂ ÎMPOTRIVA
TRAFICULUI DE PERSOANE

Nr.____________________din_______________

Nr.____________________din_______________

PROTOCOL DE COLABORARE
Preambul
Având în vedere problematica fenomenului traficului de persoane în România, Agenţia
Naţională Împotriva Traficului de Persoane, în scopul optimizării şi extinderii procesului de
cooperare interinstituţională şi internaţională, dezvoltă parteneriate cu instituţii şi organizaţii cu
atribuţii şi responsabilităţi în domeniul luptei împotriva traficului de persoane.
În conformitate cu prevederile art. 2, alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 460/2011
privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane, precum
şi art. 91 alin. (1) lit. e) raportat la art. 91 alin. (6) lit. a) din Legea nr.215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
AGENŢIA NAŢIONALĂ ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE, denumită
în continuare A.N.I.T.P., cu sediul în Bucureşti, str. Ion Câmpineanu, nr. 20, etaj V, sector 1,
C.I.F.: 28703167, reprezentată prin Director, Axel-Maximilian NICOLAE
şi
UAT JUDEȚUL ALBA prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în P-ţa Ion
I.C. Brătianu, nr. 1, Alba Iulia, judeţul Alba, reprezentat de Ion Dumitrel, în calitate de
Preşedinte
au convenit încheierea prezentului protocol de colaborare:
Capitolul I - Obiectul protocolului de colaborare
Art. 1. Prezentul protocol de colaborare are ca obiectiv colaborarea activă dintre Agenţia
Naţională Împotriva Traficului de Persoane – Centru Regional Alba Iulia şi Consiliul Judeţean
Alba, în scopul optimizării activităţilor acestora în domeniul educaţiei şi informării pentru
prevenirea traficului de persoane.
Capitolul II - Activităţi comune
Art. 2. În scopul îndeplinirii obiectivului prezentului protocol de colaborare, părţile vor
desfăşura următoarele activităţi comune:
a) participarea personalului propriu specializat la acţiunile specifice stabilite de comun acord;
b) mediatizarea ambelor părţi în cadrul acţiunilor comune desfăşurate pe plan
local/regional/naţional/internaţional;
c) realizarea/diseminarea de materiale informativ-preventive cu privire la problematica
traficului de persoane;
d) promovarea activităților comune pe site-urile www.anitp.mai.gov.ro, respectiv
www.cjalba.ro

Capitolul III - Activităţi desfăşurate de către A.N.I.T.P.
Art. 3. În cadrul cooperării, A.N.I.T.P. - Centrul Regional Alba Iulia, va desfăşura
următoarele activităţi:
a) iniţiază şi organizează activităţi de prevenire în domeniul traficului de persoane;
b) pune la dispoziţia partenerului, în condiţiile legii, date statistice şi informaţii privind evoluția
fenomenului traficului de persoane pe care acesta le solicită şi pe care le consideră necesare
pentru îndeplinirea obiectivelor prezentului protocol;
c) realizează activităţi de informare şi instruire a specialiştilor Consiliului Judeţean Alba, cu
privire la diferite aspecte ale traficului de persoane, cu accent pe prevenirea fenomenului;
d) obţine acordul Inspectoratului Şcolar Judeţean sau al altor instituţii şi autorităţi publice pentru
desfăşurarea activităţilor de informare și prevenire în domeniul traficului de persoane.
Capitolul IV - Activităţi desfăşurate de către Consiliul Judeţean Alba
Art. 4. În cadrul cooperării, Consiliul Judeţean Alba va desfăşura următoarele activităţi:
a) furnizează date şi informaţii în scopul utilizării acestora de către specialiştii A.N.I.T.P. –
Centrul Regional Alba Iulia, în condiţiile legii;
b) participă la acţiuni specifice (întâlniri, şedinţe, training-uri, instruiri, etc.) în domeniul
traficului de persoane, organizate de A.N.I.T.P. – Centrul Regional Alba Iulia ;
c) invită reprezentantul A.N.I.T.P. – Centrul Regional Alba Iulia la şedinţele privind coordonarea
activităţii consiliilor locale ale comunelor şi oraşelor, care au legătură cu obiectul protocolului;
d) susţine promovarea de acţiuni şi organizarea de concursuri în scopul educării publicului ţintă
privind prevenirea traficului de persoane, propuse de Centrul Regional Alba Iulia al A.N.I.T.P.,
şi asigură finanţarea acestora în sumă maximă de 10.000 lei, pentru asigurarea cheltuielilor cu
achiziţionarea serviciilor de tipărire şi a materialelor promoţionale necesare implementării
proiectului.
Capitolul V - Modalităţi de colaborare
Art. 5. (1) Colaborarea rezultată din semnarea prezentului Protocol de colaborare se
desfăşoară în conformitate cu legislaţia în vigoare, pe baza asistenţei mutuale şi a respectului
reciproc.
(2) Acest protocol de colaborare nu implică nici o obligaţie financiară pentru
A.N.I.T.P.
Art. 6. Părţile vor desemna persoane responsabile pentru derularea colaborării potrivit
prezentului Protocol de colaborare, ale căror date de contact vor fi comunicate reciproc, în
termen de cel mult 20 zile de la semnarea protocolului de colaborare.
Capitolul VI - Durata protocolului de colaborare
Art. 7. Prezentul Protocol intră în vigoare la data semnării de către părţi şi se încheie pe
31 decembrie 2019. Valabilitatea acestuia se poate prelungi la cererea părților, prin încheierea de
acte adiționale.
Capitolul VII - Încetarea protocolului de colaborare
Art. 8. Prezentul Protocol de colaborare încetează în următoarele situaţii:
a) la expirarea perioadei de valabilitate, în condiţiile prevăzute la art. 7;
b) prin denunţarea unilaterală de către una din părţi, notificată celeilalte părţi cu cel puţin
30 de zile înainte de data încetării;
c) în cazul reorganizării sau desfiinţării uneia dintre părţi, potrivit legii;
Capitolul VIII - Comunicări
Art. 9. (1) Comunicările între părți referitoare la îndeplinirea prezentului protocol se fac
prin persoanele de contact și prin poștă, fax, e-mail.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în
momentul primirii.
Capitolul IX – SOLUȚIONAREA LITIGIILOR
Art. 10. Părţile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe şi consultări, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele în legătură cu
aplicarea prezentului protocol.

Capitolul X – FORȚĂ MAJORĂ
Art. 11. (1) Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau
totale a obligaţiilor asumate prin prezentul protocol. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment
independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea prezentului
protocol şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate.
(2) Partea care invocă forţa majoră este datoare să o comunice în termen de 48 de ore de la
survenirea evenimentului, printr-un document scris, emis de către această parte.
(3) Dacă situaţia de forţă majoră durează mai mult de 10 zile, cele două părţi vor analiza și
vor stabili de comun acord dacă prezentul protocol trebuie modificat sau reziliat.
(4) Exonerarea este valabilă doar pe durata evenimentului de forţă majoră.
Capitolul XI- DISPOZIŢII FINALE
Art. 12. Părţile vor acţiona în spiritul bunei credinţe şi vor organiza în mod corespunzător
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului protocol.
Art. 13. În cazul în care una dintre părţi este obligată, în condiţiile legii, să dezvăluie
informaţiile/datele ce i-au fost furnizate în temeiul prezentului protocol, va notifica de îndată
acest fapt celeilalte părţi, dacă realizarea notificării nu contravine unor dispoziții legale.
Art. 14. Părţile îşi vor coordona acţiunile şi alte manifestări publice legate de aplicarea
prezentului protocol şi se vor consulta ori de câte ori urmează ca una dintre ele să transmită
public informaţii legate de cele întreprinse în temeiul acestuia.
Art. 15. Prezentul protocol poate fi modificat și completat la solicitarea oricăreia dintre
părți, prin acte adiționale. Acestea devin părți integrante ale prezentului protocol.
Art. 16. Drepturile şi obligaţiile părţilor născute în temeiul prezentului protocol nu pot fi
cesionate către o altă persoană fizică sau juridică.
Prezentul Protocol s-a încheiat astăzi ____________________, în 2 (două) exemplare,
câte un exemplar pentru fiecare parte.
AGENŢIA NAŢIONALĂ
ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE
DIRECTOR
Comisar şef de poliţie
Axel-Maximilian Nicolae
AVIZAT DE LEGALITATE

Judeţul Alba, prin
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA
Preşedinte,
Ion DUMITREL
Vicepreşedinte,
Marius Nicolae HAŢEGAN
Director executiv,
Marian Florin AITAI
Director executiv,
Ioan BODEA

Șef serviciu,
Subcomisar de poliție
Marius BURCEA

Director executiv,
Liliana NEGRUŢ
Vizat C.F.P.

Consilier juridic

Întocmit,
Sorina OPREAN

Anexa la Protocolul de colaborare
REGULAMENT
de desfăşurare a activităţilor în cadrul
Proiectului „Educaţie pentru prevenirea traficului de persoane”

Preambul
Traficul de persoane constituie o încălcare a drepturilor omului şi o atingere adusă
demnităţii şi integrităţii fiinţei umane, o ameninţare asupra securităţii individului şi a valorilor
sociale şi morale. Acest tip de infracţionalitate afectează în mod direct individul prin impactul pe
care îl are asupra unuia dintre drepturile individuale fundamentale, libertatea individuală,
societatea suportând, în acelaşi timp, influenţe negative generate de amplificarea fenomenului
corupţiei, a faptelor antisociale şi violente, crearea unor mecanisme criminale care obţin profituri
substanţiale din acest tip de activitate, afectând stabilitatea economică şi securitatea regională.
CAPITOLUL I – Cadrul legal
Art. 1. H.G. nr. 460/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale împotriva
Traficului de Persoane şi Legea nr. 678/2001 pentru prevenirea şi combaterea traficului de
fiinţe umane.
Art. 2. Potrivit art. 91 alin. 1 lit. e raportat la alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul
judeţean are atribuţii privind cooperarea interinstituţională, în exercitarea acestor atribuţii,
hotărând cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv parteneri din
societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau
proiecte de interes public judeţean.
CAPITOLUL II – Alocarea resurselor financiare
Art. 3. Suma aferentă realizării programului se va aloca din bugetul local al Judeţului Alba.
CAPITOLUL III – Locul şi perioada desfăşurării programului
Art. 4. Judeţul Alba, în perioada aprilie - decembrie 2019.
CAPITOLUL IV – Activităţile din cadrul proiectului
Art. 5. Ziua Internaţională a Copilului Dispărut, care are ca scop sensibilizarea cu privire la
problematica traficului de persoane şi la incidenţa cazurilor în rândul tinerilor.
Acţiunea, va avea loc în luna mai 2019 şi se va desfăşura în parteneriat cu Biblioteca
Judeţeană ,,Lucian Blaga” Alba la sediul acesteia.
Beneficiarii direcţi sunt elevii din învăţământul preuniversitar (gimnaziu şi liceu),
familia, cadrele didactice, prietenii şi societatea în general.
În cadrul acţiunii preventiv-informative, personalul de specialitate al Agenţiei Naţionale
împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Alba Iulia va distribui şi materiale
promoţionale, tipărituri şi va organiza vizionarea unor materiale audio-video pe tema traficului
de persoane.
Art. 6. Acţiune de prevenire a traficului de persoane în cadrul Târgului de Fete de pe
Muntele Găina.
Acţiunea, va avea loc în luna iulie 2019.
Beneficiarii direcţi persoanele participante la evenimentele organizate cu ocazia
Târgului de Fete de pe Muntele Găina, turiştii şi populaţia Munţilor Apuseni.
Activităţile vor viza distribuirea de materiale promoţionale şi tipărituri pentru
conştientizarea tuturor celor vizaţi asupra riscurilor, efectelor şi consecinţelor traficului de
persoane.
Art. 7. Ziua Internaţională Împotriva Exploatării Sexuale şi a Traficului Femeilor şi
copiilor, care are ca scop sensibilizarea publică cu privire la problematica traficului de persoane.
Acţiunea, va avea loc în luna septembrie 2019 şi se va desfăşura în parteneriat cu
Biblioteca Judeţeană ,,Lucian Blaga” Alba, la sediul acesteia.

Beneficiarii direcţi sunt elevii din învăţământul preuniversitar (gimnaziu şi liceu),
cadrele didactice şi societatea în general.
În cadrul acţiunii preventiv-informative, personalul de specialitate al Agenţiei Naţionale
împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Alba Iulia va distribui şi materiale
promoţionale, tipărituri şi va organiza vizionarea unor materiale audio-video pe tema traficului
de persoane.
Art. 8. Caravana specialiştilor care are ca scop prevenirea traficului de persoane prin
implicarea activă a reprezentanţilor autorităţilor locale şi al comunităţii, dar şi pentru informarea
elevilor din unităţile şcolare.
Aceasta va avea loc în perioada aprilie - decembrie 2019 în următoarele localităţi din
judeţul Alba: Alba Iulia, Aiud, Cîmpeni.
Beneficiarii direcţi ai caravanei sunt reprezentanţii primăriilor şi ai şcolilor, preoţi,
asistenţi sociali, lideri formali şi informali, organizaţiile nonguvernamentale.
La acţiunea din mun. Alba Iulia vor fi invitaţi reprezentanţi din zonele: Alba Iulia, Sebeş,
Blaj, Cugir, Zlatna şi comunele arondate acestora.
La acţiunea din municipiul Aiud vor fi invitaţi reprezentanţi din zonele: Aiud, Ocna
Mureş, Teiuş şi comunele arondate acestora.
La acţiunea din oraşul Cîmpeni vor fi invitaţi reprezentanţi din zonele: Cîmpeni, Abrud,
Baia de Arieş şi comunele arondate acestora.
În cadrul acestei caravane reprezentanţii ANITP – CR Alba Iulia vor prezenta dinamica
acestui fenomen, consecinţele în plan socio-psiho-social pentru victimele traficului de persoane
şi importanţa abordării traficului de persoane din perspectivă multi disciplinară pentru
reintegrarea victimelor traficului de persoane dar şi prevenirea acestuia.
În cadrul acţiunii preventiv-informative, personalul de specialitate al Agenţiei Naţionale
împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Alba Iulia va distribui şi materiale
promoţionale, tipărituri şi va organiza vizionarea unor materiale audio-video pe tema traficului
de persoane.
CAPITOLUL V - Dispoziţii finale
Art. 9. Prevederile prezentului regulament se aplică în anul 2019.

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între
UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenţia Naţională Împotriva Traficului
de Persoane, în vederea organizării activităţilor în cadrul
Proiectului „Educație pentru prevenirea traficului de persoane”
Traficul de persoane constituie o încălcare a drepturilor omului şi o atingere adusă
demnităţii şi integrităţii fiinţei umane, o ameninţare asupra securităţii individului şi a valorilor
sociale şi morale. Acest tip de infracţionalitate afectează în mod direct individul prin impactul pe
care îl are asupra unuia dintre drepturile individuale fundamentale, libertatea individuală,
societatea suportând, în acelaşi timp, influenţe negative generate de amplificarea fenomenului
corupţiei, a faptelor antisociale şi violente, crearea unor mecanisme criminale care obţin profituri
substanţiale din acest tip de activitate, afectând stabilitatea economică şi securitatea regională.
România a adoptat principalul mecanism internațional în domeniul traficului de ființe
umane și, la nivel național, a stabilit un set cuprinzător de regulamente și standarde.
Campaniile de prevenire a traficului de persoane, derulate atât la nivel naţional cât şi la
nivel local, au vizat principalele forme de exploatare (sexuală, muncă şi cerşetorie) ţinând cont în
permanenţă de particularităţile grupurilor ţintă.
Cooperarea interinstituţională reprezintă modalitatea de implementare a iniţiativelor în
domeniile specifice Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane. În acest context, la
nivelul Consiliului Judeţean Alba se urmăreşte sprijinirea activităţilor de prevenire şi combatere
a traficului de persoane.
Prin încheierea acestui Protocol de colaborare, Consiliul Judeţean Alba va contribui, atât
financiar, cât și cu resurse umane, la organizarea activităților din cadrul Proiectului „Educație
pentru prevenirea traficului de persoane”, activități care se vor desfășura în județul Alba, prin
Centrul Regional Alba Iulia al Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit
căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului
judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul
la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui,
vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 76 din 8 aprilie 2019.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia gestionarea patrimoniului
Direcția dezvoltare si bugete
Nr. 7191/08.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, și Agenţia Naţională Împotriva Traficului de
Persoane, în vederea desfăşurării activităţilor în cadrul
Proiectului „Educație pentru prevenirea traficului de persoane”

În combaterea traficului de persoane, o abordare extensivă a demersurilor judiciare este
necesară în contextul implicării crescute a criminalităţii organizate în acest tip de infracţiune, dar
şi ca urmare a caracterului transnaţional al acestei forme de încălcare a drepturilor omului.
Traficul de persoane reprezintă un fenomen global, care a atins şi România în toate cele trei
etape parcurse de ţara noastră: Revoluţia din 1989, etapa de preaderare la structurile europene şi
internaţionale şi faza post-aderare. Acest fenomen este alcătuit dintr-o componentă externă şi una
internă, ambele fiind rezultatul lipsei educaţiei în domeniu, a necunoaşterii drepturilor şi a
situaţiei de vulnerabilitate a copiilor emigranţilor economici.
Campaniile de prevenire a traficului de persoane, derulate atât la nivel naţional cât şi la
nivel local, au vizat principalele forme de exploatare (sexuală, muncă şi cerşetorie) ţinând cont în
permanenţă de particularităţile grupurilor ţintă. Agenţia a implementat cu succes un număr
amplu de campanii/proiecte/iniţiative de prevenire atât la nivel naţional cât şi la nivel local.
Totodată, a participat la implementarea unui proiect transfrontalier. Au fost desfăşurate peste
1.500 de activităţi de prevenire, în urma cărora s-au înregistrat peste 1.800.000 beneficiari din
care peste 315.000 beneficiari direcţi şi un număr estimat de peste 1.500.000 beneficiari
indirecţi/tangenţiali.
Cooperarea interinstituţională a reprezentat modalitatea de implementare a iniţiativelor în
domeniile specifice Agenţiei, concretizate în: protocoale de colaborare, planuri de acţiune,
întâlniri ale echipelor interinstituţionale judeţene ale agenţiei, sesiuni de instruire, la care au
participat peste 2.500 de specialişti în cadrul participării la peste 200 de activităţi de cooperare
interinstituţională.
Principalul instrument legal este asigurat prin Legea nr. 678/2001 pentru Prevenirea și
Combaterea Traficului de Ființe Umane. Astfel, se asigură cadrul legislativ pentru aplicarea
măsurilor de prevenire, urmărire, asistență și protecție pentru victimele traficului de ființe
umane. Această lege este acompaniată de legislația secundară, deciziile și ordonanțele
guvernamentale.
În acest context, la nivelul Consiliului Judeţean Alba se urmăreşte sprijinirea activităţilor
de prevenire şi combatere a traficului de persoane.
Astfel, activitățile din cadrul parteneriatului încheiat cu Agenţia Naţională Împotriva
Traficului de Persoane și derulat prin Centrul Regional Alba Iulia al acesteia, se vor canaliza pe
sprijinirea unor campanii de prevenire şi combatere a traficului de persoane pe tot parcursul
anului 2019.
Având în vedere prevederile art. 91 alin. 1, lit. ”e” din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ”consiliul judeţean are
atribuţii privind cooperarea interinstituţională”, raportat la art. 91 alin. 6 lit. ”a” „în
îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, Consiliul judeţean hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea
sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, inclusiv cu parteneri din societatea
civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de
interes public judeţean” coroborate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare se propune încheierea unui Protocol de

colaborare cu Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane în vederea organizării
campaniilor de prevenire şi combatere a traficului de persoane şi alocarea din bugetul local pe
anul 2019 a sumei de 10.000 lei pentru finanţarea acestor activități, conform anexei.
În considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a prevederilor art. 91, alin. 1 lit.
”e” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare potrivit cărora ”consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind
cooperarea interinstituţională”, propunem adoptarea proiectul de hotărâre în forma inițiată.

Director executiv,
Ioan BODEA

Redactat: Sorina OPREAN

Director executiv,
Marian Florin AITAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba prin
Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în vederea organizării
activităților din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de baschet” (liceu băieţi),
„Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) şi
„Cupa școlilor și liceelor la fotbal” (primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi fete)
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „extraordinară” în luna aprilie 2019;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului
de colaborare între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Școlar Judeţean
Alba, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectelor „Campionatului județean de
baschet”(liceu băieţi), „Campionatului județean de volei” (liceu băieţi şi fete) şi „Cupa școlilor
și liceelor la fotbal” (primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi fete);
- raportul de specialitate nr. 7192/8 aprilie 2019 comun, al Direcției gestionarea
patrimoniului și al Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legii nr. 1/ 2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5530/2011
privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor
şcolare;
- Strategiei de dezvoltare a sportului în România - perioada 2016 – 2032;
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 încheierea Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba, prin
Consiliul Județean Alba, și Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în vederea organizării
activităţilor din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de baschet” (liceu băieţi),
„Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) şi „Cupa școlilor și liceelor la fotbal”
(primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi fete), conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Se alocă suma de 40000 lei din bugetul local al Județului Alba (sumă care va fi
prevăzută și aprobată în bugetul Județului Alba pentru anul 2019), pentru desfășurarea
activităților din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de baschet” (liceu băieţi),
„Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) şi „Cupa școlilor și liceelor la fotbal”
(primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi fete).
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 Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Inspectoratului
Școlar Judeţean Alba, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției gestionarea
patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Alba.
AVIZAT
PREŞEDINTE,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
ION DUMITREL
Vasile BUMBU
Înregistrat cu nr. 77
Alba Iulia, 8 aprilie 2019

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 77/8 aprilie 2019
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
Consiliul Judeţean Alba

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
Inspectoratul Școlar Județean Alba
PROTOCOL DE COLABORARE

PREAMBUL
Inspectoratul Școlar Județean Alba este serviciu public deconcentrat al Ministerului
Educației Naţionale, fiind organizat la nivelul județului și acționează pentru realizarea
obiectivelor sistemului de învățământ, prevăzute de Legea nr. 1/2011 a educației naționale, în
domeniul învățământului preuniversitar.
Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, își propune să susțină organizarea activităților
și a festivităților de premiere din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de baschet” (liceu
băieţi şi fete), a „Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) şi „Cupa școlilor și liceelor
la fotbal” (primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi fete).
În temeiul Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr.
5530/2011 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a
inspectoratelor şcolar, a Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, a Legii nr. 69/2000 care
reglementează organizarea și funcționarea sistemului național de educație fizică și sport şi a
Strategiei de Dezvoltare a Sportului în România - perioada 2016 -2032
precum şi în temeiul atribuțiilor prevăzute de art. 91 alin. 1 lit. e raportat la art. 91 alin. 6
lit. a din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
PĂRȚILE
1. Județul ALBA prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba
Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, CUI 4562583, cont bancar
RO08TREZ24A675000203030X deschis la Trezoreria Alba Iulia, reprezentat legal prin Ion
DUMITREL, în calitate de Preşedinte, pe de o parte,
și
2. Inspectoratul Școlar Județean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, strada
Gabriel Bethlen, nr. 7, judeţul Alba, CUI 4562648, reprezentat legal prin Eugenia Marcela
DĂRĂMUȘ, în calitate de Inspector Școlar General, pe de altă parte,
convin următoarele:
ARTICOLUL 1 - OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE
(1) Obiectul Protocolului de colaborare îl constituie organizarea în anul 2019, împreună
cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în unitățile școlare participante din Județul Alba, a
competițiilor adresate elevilor, pentru următoarele ramuri sportive:
- volei, secțiunea liceu, categoria feminin/masculin, conform Regulamentului cuprins în
anexă;
- baschet, secțiunea liceu, categoria masculin, conform Regulamentului cuprins în anexă;
- fotbal, pentru învățământul preuniversitar, clasele I-IV şi IX-XIII, categoria
feminin/masculin, conform Regulamentului cuprins în anexă.
(2) Prezentul protocol de colaborare stabileşte cadrul de colaborare între parteneri în
vederea îndeplinirii scopurilor prezentului protocol de colaborare. Activităţile și contribuția
fiecărei părți sunt definite în prezentul protocol de colaborare.
ARTICOLUL 2 - SCOPUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE
Prezentul protocol de colaborare are ca scopuri:
 promovarea sportului de masă ca activitate educativ-recreativă în rândul elevilor din
Județul Alba;
 promovarea spiritului competițional și de echipă;
 implicarea elevilor în competiții sportive de masă, în scopul lărgirii bazei de selecţie
pentru sportul de performanţă;
 promovarea sportului ca stil de viață sănătos ca și alternativă la petrecerea timpului
liber;
 promovarea Județului Alba la nivel național, prin participarea echipelor câștigătoare la
etapele naționale ale Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar.

ARTICOLUL 3 - DURATA PROTOCOLULUI DE COLABORARE
Prezentul acord intră în vigoare la data aprobării acestuia prin hotărâre a Consiliului
Județean Alba și expiră la data de 31 decembrie 2019.
ARTICOLUL 4 - SURSA FONDURILOR
Suma maximă prevăzută pentru susţinerea competițiilor cuprinse in aceste proiecte este
de 40000 lei alocaţi după cum urmează:
 pentru Proiectul „Campionatul județean de baschet”, liceu, categoria feminin/masculin,
este alocată suma maximă de 9000 lei;
 pentru Proiectul „Campionatul județean de volei”, liceu, categoria feminin/masculin,
este alocată suma maximă de 9000 lei;
 pentru Proiectul „Cupa școlilor și liceelor la fotbal”, clasele I-IV şi IX-XIII, categoria
feminin/masculin, este alocată suma maximă de 22000 lei.
Fondurile necesare finanțării acestor competiţii provin din bugetul local al Județului Alba
prin Consiliul Județean Alba.
ARTICOLUL 5 - OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
(1) Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba,
 să suporte, în limita bugetului alocat:
o cheltuielile legate de realizarea diplomelor și achiziționarea cupelor aferente
festivității de premiere, precum și a cheltuielilor cu achiziționarea premiilor, constând în
echipamente sportive, pentru ramurile sportive volei şi baschet;
o cheltuieli cu transportul participanţilor la activităţile desfăşurate pentru ramurile
sportive volei şi baschet;
o cheltuielile legate de realizarea diplomelor și achiziționarea cupelor aferente
festivității de premiere, precum și a cheltuielilor cu achiziționarea premiilor, constând în
echipamente sportive, pentru ramura sportivă fotbal;
 să asigure promovarea activităților în mass media și pe site-ul propriu;
 să asigure, prin responsabilul de proiect, sprijinul de specialitate în organizarea și
derularea festivității de premiere;
Din partea Consiliului Judeţean Alba persoana responsabilă de derularea activităţilor din
cadrul proiectelor ce fac obiectul prezentului protocol este doamna Ştefania Petronela Negrescu consilier superior în cadrul Direcției gestionarea patrimoniului – Compartimentul tineret,
învăţământ, sport, relaţii interinstituţionale.
(2) Inspectoratul Şcolar Județean Alba,
 Inspectoratului Școlar Județean Alba îi revine întreaga responsabilitate cu privire la
organizarea și desfășurarea activităţilor sportive din cadrul competiţiilor;
 să pună la dispoziţia tuturor celor implicaţi un Regulament de desfășurare a
competițiilor sportive și a festivității de premiere;
 să elaboreze un raport de activitate după fiecare etapă din cadrul competițiilor,
referitoare la data și locul desfășurării, număr de participanți, rezultate etc.;
 să asigure diseminarea în rețeaua școlară și promovarea în mass media și pe site-ul
propriu a activităților din cadrul competiţiilor;
Din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba persoana responsabilă de derularea
activităţilor din cadrul proiectelor ce fac obiectul prezentului protocol este domnul profesor
Mihai Negrescu, Inspector şcolar - Educaţie Fizică şi Sport.
ARTICOLUL 6 - CONFLICTUL DE INTERESE
Părţile se obligă să ia toate măsurile necesare evitării oricărui conflict de interese şi va
informa partenerul imediat, despre orice situaţie care conduce sau poate conduce la apariţia unui
asemenea conflict de interese.
ARTICOLUL 7 - AMENDAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE
(1) Orice modificare a Protocolului de colaborare trebuie făcută în scris, printr-un
amendament care trebuie acceptat de cealaltă Parte. Partea care solicită modificarea trebuie să
informeze cealaltă parte cu cel puţin 30 zile înainte de data la care se doreşte intrarea în vigoare a
amendamentului.

(2) Orice modificare a reglementărilor legale cu privire la desfăşurarea activităţilor
sportive din cadrul Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar va fi adusă la cunoştinţa partenerului
şi va conduce la aducerea în acord a anexei la prezentul protocol de colaborare.
(3) Orice modificare a protocolului de colaborare se va supune aprobării Consiliului
Județean Alba și va intra în vigoare la data semnării amendamentului, ulterioare aprobării lui
prin hotărâre.
ARTICOLUL 8 - RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR
(1) Prezentul protocol de colaborare deservește interesul comun al părților, care se obligă
să-l execute întocmai și cu bună-credință.
(2) Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui
protocol de colaborare.
(3) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către una
dintre părți, dă dreptul celeilalte părți să ceară rezilierea protocolului de colaborare, printr-o
notificare scrisă adresată părții în culpă, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data
constatării nerespectării clauzelor protocolului de colaborare.
(4) În cazul în care se constată că, urmare a nerespectării clauzelor, a fost creat un
prejudiciu, partea prejudiciată are dreptul de a solicita repararea acestuia și plata de dauneinterese, după caz, conform normelor legale în vigoare.
ARTICOLUL 9 - FORȚA MAJORĂ
(1) Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale
a obligaţiilor asumate prin prezentul protocol de colaborare. Prin forţă majoră se înţelege un
eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea
protocolului de colaborare şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile
asumate.
(2) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi,
în scris, în maximum 5 (cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore, împreună cu
avertizarea asupra efectelor şi întinderii posibile a forţei majore, va fi comunicată în maximum
15 (cincisprezece) zile de la apariţie. Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere.
(3) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi
încetarea cauzei acesteia în maximum 15(cincisprezece) zile de la încetare.
(4) Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6 (şase) luni, fiecare
partener poate renunţa la executarea protocolului de colaborare. În nici un caz, nici una din părţi
nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate
obligaţiile până la această dată.
Prezentul protocol de colaborare constituie voinţa comună a părţilor şi s-a semnat
astăzi…………, în 2 (două) exemplare originale în limba română, de egală valoare juridică.
Judeţul Alba, prin
CONSILIUL JUDETEAN ALBA
Președinte,
Ion DUMITREL
Vicepreşedinte,
Marius Nicolae HAŢEGAN
Director executiv,
Marian Florin AITAI
Director executiv,
Ioan BODEA
Director executiv,
Liliana NEGRUŢ
Vizat C.F.P.
Consilier juridic
Întocmit,
Sorina Oprean

Inspectoratul Școlar Județean Alba
Inspector Școlar General,
Prof. Eugenia Marcela DĂRĂMUȘ

Anexa la Protocolul de colaborare

REGULAMENT
în vederea organizării activităților din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de
baschet” (liceu băieţi şi fete), „Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) şi „Cupa
școlilor și liceelor la fotbal” (primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi fete)
Preambul
În cadrul Strategiei de Dezvoltare a Sportului în România - perioada 2016 - 2032,
capitolul 5.1. „Sportul pentru toți” se urmăreşte ca indicator de performanţă: Creșterea numărului
de practicanți ai activităților fizice la nivel național, cu 30% în perioada 2016-2032.
Sportul pentru toți reprezintă acel subsistem al sportului destinat tuturor categoriilor de
populație. Accesibilitatea, liberul acces și finalitățile recreaționale, reprezintă caracteristici
importante, care îi conferă un rol aparte în ansamblul consumurilor culturale ale societății
contemporane.
CAPITOLUL I – Cadrul legal
Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5530/2011 privind
aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolar, a Legii
nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, a Legii nr. 69/2000 care reglementează organizarea și
funcționarea sistemului național de educație fizică și sport şi a Strategiei de Dezvoltare a
Sportului în România - perioada 2016 -2032
Potrivit art. 91 alin. 1 lit. e raportat la alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „consiliul
județean are atribuții privind cooperarea interinstituțională”, în exercitarea acestor atribuții,
hotărând „cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv parteneri din
societatea civilă, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau
proiecte de interes public județean”.
CAPITOLUL II – Alocarea resurselor financiare
Art. 1. Suma aferentă realizării programului se va aloca din bugetul local al Judeţului
Alba.
CAPITOLUL III – Locul şi perioada desfăşurării programului
Art. 2. Județul Alba, în perioada martie - decembrie 2019.
CAPITOLUL IV – Derularea proiectelor ce fac obiectul protocolului
Art. 3. Proiectul „Campionatul județean de baschet” (liceu băieţi şi fete), care are ca
scop promovarea acestui sport în rândul populaţiei din învăţământul preuniversitar.
OBIECTIVE:
 Participarea voluntară a unui număr mare de elevi la învăţarea şi practicarea unui sport
competiţional;
 Cultivarea în rândul elevilor a spiritului de competiţie şi de fair play;
 Favorizarea socializării elevilor;
 Oferirea unei alternative la tentaţiile nocive existente în societatea actuală.
MOD DE ORGANIZARE
La campionat participă echipe de băieţi ale liceelor şi colegiilor din Judeţul Alba pe baza
completării unei cereri de participare şi a constituirii unor loturi lărgite de minim 15 elevi
componenţi pentru fiecare echipă.
Loturile de elevi nu vor cuprinde sportivi legitimaţi la cluburile sportive de baschet şi nici
elevi din liceele cu profil sportiv, pentru a respecta caracterul sportului de masă şi egalitatea de
şanse.
Unitatea de învăţământ asigură asistenţa medicală pe timpul desfăşurării etapei din
campionat.

Campionatul se desfăşoară în mai multe etape (în funcţie de numărul de echipe înscrise)
după un calendar competiţional stabilit la începutul fiecărui an şcolar.
Etapele se desfăşoară de regulă, de zilele colegiilor şi liceelor, iar colegiul organizator al
etapei asigură baza sportivă şi condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a acestora.
Pentru fiecare etapă se prezintă un tabel nominal care să ateste că elevii sunt apţi pentru
practicarea sportului cu menţiunea „Apt pentru efort fizic”.
MOD DE DESFĂŞURARE
Etapele campionatului sunt organizate tip turneu (fiecare cu fiecare), iar ordinea
meciurilor se face prin tragerea la sorţi, conform tabelei Berger.
Arbitrajul se face respectând prevederile Regulamentului jocului de baschet aprobat de
FIBA şi FRB (actualizat).
Fiecare echipă înscrie în foaia de arbitraj 12 elevi care vor juca în cadrul etapei
respective.
Se joacă 4 reprize a câte 10 minute în fiecare meci şi se acordă:
 2 puncte pentru echipa care câştigă;
 1 punct pentru echipa care pierde;
La finalul etapei se face un clasament în funcţie de punctele acumulate de fiecare echipă
şi de coşaveraj. Punctele acumulate pe parcursul tuturor etapelor stabilesc clasamentul final al
anului competiţional.
Fiecare echipă participantă organizează turneul o dată, pe parcursul anului școlar, atunci
când sunt zilele școlii respective. La primul turneu se face tragerea la sorți conform tabelei
Berger, apoi se joacă fiecare cu fiecare, fiind astfel un număr de 10 jocuri pe turneu. (4 jocuri
pentru fiecare echipă).
Beneficiarii direcți ai concursului sunt elevii din învăţământul preuniversitar, iar
beneficiarii indirecți sunt cadrele didactice, familia, prietenii și societatea în general.
Premierea: în limita bugetului alocat, câștigătorii locurilor I, II și III la faza judeţeană,
vor fi premiați cu diplome, cupe.
Art. 4. Proiectul „Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete), care are ca scop
promovarea acestui sport în rândul populaţiei din învăţământul preuniversitar.
OBIECTIVE:
 Participarea voluntară a unui număr mare de elevi la învăţarea şi practicarea unui sport
competiţional;
 Cultivarea în rândul elevilor a spiritului de competiţie şi de fair play;
 Favorizarea socializării elevilor;
 Oferirea unei alternative la tentaţiile nocive existente în societatea actuală.
MOD DE ORGANIZARE
La campionat participă echipe de băieţi şi fete ale liceelor şi colegiilor din judeţul Alba
pe baza completării unei cereri de participare şi a constituirii unor loturi lărgite de minim 20
elevi componenţi, atât pentru echipa de fete, cât şi pentru băieţi.
Loturile de elevi nu vor cuprinde sportivi legitimaţi la cluburile sportive de volei şi nici
elevi din liceele cu profil sportiv, dacă au secţie de volei, pentru a respecta caracterul sportului
de masă şi egalitatea de şanse.
Unitatea de învăţământ asigură asistenţa medicală pe timpul desfăşurării etapei din
campionat.
Campionatul se desfăşoară în mai multe etape (în funcţie de numărul de echipe înscrise),
după un calendar competiţional stabilit la începutul fiecărui an şcolar.
Etapele se desfăşoară de regulă, de zilele colegiilor şi liceelor, iar colegiul organizator al
etapei asigură baza sportivă şi condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a acestora.
Pentru fiecare etapă se prezintă un tabel nominal care să ateste că elevii sunt apţi pentru
practicarea sportului cu menţiunea „Apt pentru efort fizic”.

MOD DE DESFĂŞURARE
Etapele campionatului sunt organizate tip turneu (fiecare cu fiecare), iar ordinea
meciurilor se face prin tragerea la sorţi, conform tabelei Berger.
Arbitrajul se face respectând prevederile Regulamentului jocului de volei aprobat de
FIVB şi FRV în anul 2012 (actualizat).
Fiecare echipă înscrie în foaia de arbitraj 10 elevi care vor juca în cadrul etapei
respective.
Se joacă 3 seturi în fiecare meci şi se acordă:
 3 puncte pentru echipa care câştigă meciul cu 3 – 0 ;
 2 puncte pentru echipa care câştigă cu scorul de 2 – 1;
 1 punct pentru echipa care câştigă un set;
La finalul etapei se face un clasament în funcţie de punctele acumulate de fiecare echipă
şi de setaveraj. Punctele acumulate pe parcursul tuturor etapelor stabilesc clasamentul final al
anului competiţional.
Beneficiarii direcți ai concursului sunt elevii din învăţământul preuniversitar, iar
beneficiarii indirecți sunt cadrele didactice, familia, prietenii și societatea în general.
Premierea: în limita bugetului alocat, câștigătorii locurilor I, II și III la faza judeţeană,
vor fi premiați cu diplome, cupe.
Art. 5. Proiectul „Cupa școlilor și liceelor la fotbal” (primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi
fete), care are ca scop promovarea acestui sport în rândul populaţiei din învăţământul
preuniversitar.
Campionatul, va avea loc în decursul anului şcolar 2019-2020 şi se va desfășura pe etape:
 etapa (faza) locală
 etapa (faza) judeţeană
 etapa pe zonă (participă câştigătoarea fazei judeţene)
Beneficiarii direcți ai concursului sunt elevii din învăţământul preuniversitar, iar
beneficiarii indirecți sunt cadrele didactice, familia, prietenii și societatea în general.
Activitățile din cadrul concursul sunt:
lansarea campionatului, înscrierea echipelor, prezentarea regulamentului de
concurs, prezentarea materialelor de promovare a concursului;
 desfăşurarea etapei locale;
 desfăşurarea etapei judeţene.
Desfăşurarea competiţiei se va face după cum urmează:
1. Învăţământ primar – băieţi și fete (competiţiile au finalitate naţională)
PREVEDERI METODOLOGICE
Terenul de joc: Lungime - 40 m; Lățime - 20 m;
Jocurile se pot organiza în aer liber sau în sală.
Dimensiunea porților: Distanța între stâlpi - 3 m; Înălțimea porților - 2 m.
Atenție la modul în care sunt fixate porțile!
Mingea de joc: jocurile se vor disputa cu minge nr. 4
Lovitura de pedeapsă se execută dintr-un punct aflat la 7 m de la mijlocul porții și la
distanță egală de stâlpii porții.
Lovitura de la colț se execută dintr-un punct marcat printr-un sfert de cerc, în fiecare colț
al suprafeței de joc.
Durata jocului:
 jocurile se desfășoară pe durata a două reprize a câte 10 de minute fără prelungiri;
durata fiecărei reprize se va prelungi numai pentru executarea unei lovituri de
pedeapsă;
 pauza dintre reprize va fi de 10 minute.
Număr de jucători:

lotul este format din 10 elevi, din care maximum 5 elevi pot fi legitimați la A.J.F., iar
ceilalți trebuie să fie obligatoriu nelegitimați la A.J.F.;
 fiecare echipă va fi formată din 5 jucători de câmp și un portar = 6 jucători;
 pe raportul de arbitraj pot fi trecuți ca jucători de rezervă maxim 4 jucători;
 un joc nu mai poate continua dacă una dintre echipe are 3 jucători eliminați.
Înlocuiri de jucători:
 se pot efectua când mingea este în joc sau în afara jocului;
 un jucător care a fost înlocuit se poate întoarce pe teren ca înlocuitor pentru alt jucător;
 numărul înlocuirilor într-un joc este nelimitat;
 jucătorul care intră pe teren nu poate face acest lucru până când jucătorul care
părăsește suprafața de joc nu a trecut complet de linia de margine a terenului.
Oricare dintre jucătorii de rezervă poate înlocui portarul, avându-se în vedere următoarele
condiții:
 arbitrul trebuie informat înainte de efectuarea înlocuirii;
 înlocuirea poate fi efectuată numai când jocul este întrerupt;
 jucătorul de rezervă, care a înlocuit portarul, trebuie să poarte un tricou care să-l
deosebească de toți ceilalți jucători.
Dacă, în timpul efectuării unei înlocuiri, jucătorul de rezervă intră pe teren înainte ca
jucătorul înlocuit să părăsească complet terenul:
 jocul este oprit;
 se cere jucătorului care este înlocuit să părăsească terenul.
Jocul se reia printr-o lovitură liberă indirectă, executată de echipa adversă din locul unde
s-a aflat mingea în momentul întreruperii jocului. Dacă mingea se află în interiorul suprafeței de
pedeapsă, lovitura liberă indirectă se execută de pe linia suprafeței de pedeapsă, din locul cel mai
apropiat unde s-a aflat mingea în momentul întreruperii.
Echipamentul jucătorilor:
 un tricou cu mânecă scurtă sau lungă – numerotat;
 șort;
 jambiere;
 încălțăminte adecvată suprafeței de joc;
 portarul poate avea pantalon lung, echipamentul acestuia trebuie să aibă o
culoare diferită față de ceilalți jucători și arbitrii;
 jucătorii nu au voie sa poarte accesorii sau bijuterii care pot prezenta un pericol
pentru ceilalţi participanți la joc.
Pentru orice abatere de la aceste reguli, jucătorul este trimis de arbitru în afara suprafeței
de joc, pentru a-și pune în ordine echipamentul. Jucătorul poate reintra pe teren numai când jocul
este oprit și arbitrul verifică dacă echipamentul este în ordine.
Arbitrul
Fiecare joc este condus de câte doi arbitri, care au autoritate deplină în aplicarea Legilor
Jocului (conform actualului regulament).
Deciziile arbitrilor cu privire la faptele legate de joc sunt definitive.
Lovitura de începere
 fiecare echipă se găsește în jumătatea proprie de teren;
 oponenții echipei care încep jocul trebuie să se afle în terenul propriu la o
distanță de cel puțin 3 metri de minge, până când aceasta este în joc;
 un gol nu poate fi marcat direct dintr-o lovitură de începere.
Mingea de arbitru
Este modul de a relua jocul după o oprire temporară, cu condiția ca, înainte de
întreruperea jocului, mingea să fi fost în joc și să nu fi depășit în întregime linia de margine sau
linia porții.
Mingea afară din joc
Mingea este afară din joc atunci când:
 a traversat în totalitate linia de poartă sau linia de margine, pe sol sau în aer;
 jocul a fost întrerupt de arbitru.
Mingea ieșită în aut de poartă va fi repusă de portar cu mâna. Mingea este în joc atunci
când a depășit semicercul de 6 m (suprafața de pedeapsă). Dacă mingea este jucată de un
coechipier sau de un adversar înainte ca ea să depășească semicercul de 6 m, se va repeta
repunerea mingii în joc.

Mingea se repune în joc cu mâna, indiferent de procedeu, atunci când este prinsă de
portar.
Nu se poate marca un gol direct dintr-o degajare de la poartă sau dintr-o lovitură de
începere.
Mingea în joc
Mingea este în joc în toate celelalte situații, inclusiv când ricoșează din barele porții sau
din arbitru.
Aruncarea de la margine
Se execută cu piciorul de jos, mingea trebuie să fie oprită (lovitură indirectă).
Executantul nu trebuie să joace din nou mingea înainte ca aceasta să fi fost atinsă de un
alt jucător. Dacă, după ce mingea este în joc, executantul o atinge a doua oară, înainte ca aceasta
să fi fost atinsă de un alt jucător, se va acorda o lovitură liberă indirectă echipei adverse, care se
va executa de pe locul unde s-a comis greșeala.
Mingea va fi în joc imediat după ce a intrat pe terenul de joc.
Pentru orice abatere de la prevederile de mai sus, aruncarea de la margine se va repeta de
un jucător al echipei adverse.
Lovitura de la colț
Se va acorda când mingea a fost atinsă ultima dată de un jucător al echipei în apărare și a
depășit linia porții fie pe pământ, fie în aer.
Lovitura se execută de la colțul terenului de joc cel mai apropiat de locul pe unde mingea
a ieșit de pe teren.
Jucătorii echipei adverse trebuie să se afle la o distanță de 5 m de minge până când
aceasta intră în joc.
Mingea va fi în joc imediat ce a fost lovită și s-a deplasat.
Ofsaid - La fotbalul pe teren redus nu există ofsaid.
Faulturi și comportament incorect – acestea sunt sancționate după cum urmează: Lovitura
liberă directă se acordă în următoarele situații:
 lovește sau încearcă să lovească un adversar;
 împinge un adversar;
 împiedică sau încearcă să împiedice un adversar;
 ține un adversar;
 atinge în mod deliberat mingea cu mâna.
Lovitura liberă se execută din locul unde s-a comis abaterea. Adversarii trebuie să se afle
la o distanță de 5 m față de minge.
Dacă mingea intră direct în poarta echipei adverse, se va acorda gol.
Lovitura de pedeapsă
Se acordă dacă un jucător a comis una dintre greșelile enumerate mai sus în interiorul
propriei suprafețe de pedeapsă, indiferent de locul în care se află mingea, cu condiția ca aceasta
să fie în joc.
Lovitura liberă indirectă se acordă în următoarele situații:
Portarul face una dintre următoarele greșeli:
 atinge sau controlează mingea cu mâinile după ce i-a fost pasată în mod deliberat
de un coechipier;
 atinge sau controlează mingea cu mâinile după ce a primit-o direct de la un
coechipier printr-o lovitură de repunere de la margine.
În opinia arbitrului, un jucător:
 joacă într-o manieră periculoasă;
 împiedică deliberat înaintarea unui adversar când mingea nu este jucată.
Lovitura liberă indirectă se execută din locul unde a fost comisă greșeala. Excepție se
face în situația în care greșeala a fost comisă în interiorul suprafeței de pedeapsă, caz în care
lovitura se execută de pe linia ce marchează suprafața de pedeapsă, din locul cel mai apropiat de
unde s-a comis greșeala.
Golul se acordă numai dacă mingea intră în poartă după ce a fost atinsă de un alt jucător.
Sancțiuni disciplinare
 suspendările temporare și eliminarea unui jucător sunt sancțiuni folosite în fotbalul
pe teren redus;
 acordarea a două avertismente (cartonașe galbene) în același meci implică
eliminarea temporară pe o durată de două minute;

 acordarea cartonașului roșu determină eliminarea temporară pe o durată de 5
minute;
 jucătorul eliminat temporar va rămâne într-o zonă lângă masa oficialilor;
 jucătorul va fi informat de arbitru sau de oficialul meciului când expiră timpul de
eliminare;
 jucătorul, după ce a intrat în joc și este eliminat a doua oară, va fi eliminat definitiv
și nu va mai avea drept de joc în acel meci.
Punctaj
Se vor acorda 3 puncte pentru joc câștigat, 1 punct pentru joc egal, zero puncte pentru joc
pierdut.
Departajarea echipelor
Dacă, după disputarea jocurilor, două sau mai multe echipe se află la egalitate de puncte,
se vor aplica în ordine, prin eliminare, fără a se mai reveni asupra lor, următoarele criterii de
departajare:
 cel mai mare număr de puncte în întâlnirile directe;
 diferența de goluri în întâlnirile directe;
 cel mai mare număr de goluri marcate în jocurile cu echipele aflate la egalitate de
puncte;
 golaverajul mai bun în meciurile cu echipele aflate la egalitate de puncte;
 golaverajul general mai bun în partidele cu toate echipele din grupă;
 echipa cu vârsta celor 12 jucători mai mică față de celelalte echipe cu care se află
la egalitate de puncte.
La jocurile eliminatorii (finala etapei pe județ sau pe regiune, jocul pentru locurile 3-4 și
finala), dacă, la expirarea timpului regulamentar de joc, echipele se află la egalitate, se vor
executa lovituri de departajare de la 7 m. Prima serie de 3 lovituri de departajare va fi executată
de trei jucători desemnați de antrenor/profesor dintre cei aflați pe teren la terminarea timpului de
joc.
Dacă, după efectuarea primei serii de departajare, egalitatea persistă, se va executa
alternativ câte o lovitură de fiecare echipă, de jucătorii care nu au participat la executarea nici
uneia din primele 3 lovituri de departajare, până în momentul în care una dintre echipe nu
marchează. Ordinea de executare a loviturilor de departajare se stabilește prin tragere la sorți.
Pot executa lovituri de departajare toți jucătorii trecuți pe raportul de arbitraj, cu excepția
jucătorilor care au fost eliminați definitiv pe parcursul jocului.
Orice jucător de câmp poate lua locul portarului la executarea loviturilor de departajare,
singura condiție fiind aceea că el trebuie să-și schimbe tricoul.
2. Învăţământ liceal şi profesional – băieţi și fete (competiţie cu finalitate naţională)
PREVEDERI METODOLOGICE
Terenul de joc: Lungime - 40 m; Lățime - 20 m.
Jocurile se pot organiza în aer liber sau în sală.
Dimensiunea porților: Distanța între stâlpi - 3 m; Înălțimea porților - 2 m.
Atenție la modul în care sunt fixate porțile!
Mingea de joc: jocurile se vor disputa cu minge nr. 5.
Lovitura de pedeapsă se execută dintr-un punct aflat la 7 m de la mijlocul porții și la
distanță egală de stâlpii porții.
Lovitura de la colț se execută dintr-un punct marcat printr-un sfert de cerc în fiecare colț
al suprafeței dejoc.
Durata jocului:
 jocurile se desfășoară pe durata a două reprize a câte două reprize a câte 20 de
minute fără prelungiri;
 durata fiecărei reprize se va prelungi numai pentru executarea unei lovituri de
pedeapsă;
 pauza dintre reprize va fi de 10 minute.
Număr de jucători:
 lotul este format din 10 elevi, din care maximum 5 elevi pot fi legitimați la A.J.F.,
iar ceilalți trebuie să fie obligatoriu nelegitimați la A.J.F.;
 fiecare echipă va fi formată din 5 jucători de câmp și un portar = 6 jucători;

 pe raportul de arbitraj pot fi trecuți ca jucători de rezervă maxim 4 jucători;
 un joc nu mai poate continua dacă una dintre echipe are 3 jucători eliminați.
Înlocuiri de jucători:
 se pot efectua când mingea este în joc sau în afara jocului;
 un jucător care a fost înlocuit se poate întoarce pe teren ca înlocuitor pentru alt
jucător;
 numărul înlocuirilor într-un joc este nelimitat;
 jucătorul care intră pe teren nu poate face acest lucru până când jucătorul care
părăsește suprafața de joc nu a trecut complet de linia de margine a terenului.
Oricare dintre jucătorii de rezervă poate înlocui portarul, avându-se în vedere următoarele
condiții:
 arbitrul trebuie informat înainte de efectuarea înlocuirii;
 înlocuirea poate fi efectuată numai când jocul este întrerupt;
 jucătorul de rezervă, care a înlocuit portarul, trebuie să poarte un tricou care să-l
deosebească de toți ceilalți jucători.
Dacă, în timpul efectuării unei înlocuiri, jucătorul de rezervă intră pe teren înainte ca
jucătorul înlocuit să părăsească complet terenul:
 jocul este oprit;
 se cere jucătorului care este înlocuit să părăsească terenul.
Jocul se reia printr-o lovitură liberă indirectă, executată de echipa adversă din locul unde
s-a aflat mingea în momentul întreruperii jocului. Dacă mingea se află în interiorul suprafeței de
pedeapsă, lovitura liberă indirectă se execută de pe linia suprafeței de pedeapsă, din locul cel mai
apropiat unde s-a aflat mingea în momentul întreruperii.
Echipamentul jucătorilor:
 un tricou cu mânecă scurtă sau lungă – numerotat;
 șort;
 jambiere;
 încălțăminte adecvată suprafeței de joc;
 portarul poate avea pantalon lung, echipamentul acestuia trebuind să aibă o culoare
diferită față de ceilalți jucători și arbitrii;
 jucătorii nu au voie să poarte accesorii sau bijuterii care pot prezenta un pericol
pentru toţi participanții la joc.
Pentru orice abatere de la aceste reguli, jucătorul este trimis de arbitru în afara suprafeței
de joc, pentru a-și pune în ordine echipamentul. Jucătorul poate reintra pe teren numai când jocul
este oprit și arbitrul verifică dacă echipamentul este în ordine.
Arbitrul
Fiecare joc este condus de câte doi arbitri, care au autoritate deplină în aplicarea Legilor
Jocului (conform actualului regulament).
Deciziile arbitrilor cu privire la faptele legate de joc sunt definitive.
Lovitura de începere
 fiecare echipă se găsește în jumătatea proprie de teren;
 oponenții echipei care încep jocul trebuie să se afle în terenul propriu la o distanță
de cel puțin 3 metri de minge, până când aceasta este în joc;
 un gol nu poate fi marcat direct dintr-o lovitură de începere.
Mingea de arbitru
Este modul de a relua jocul după o oprire temporară, cu condiția ca, înainte de
întreruperea jocului, mingea să fi fost în joc și să nu fi depășit în întregime linia de margine sau
linia porții.
Mingea afară din joc
Mingea este afară din joc atunci când:
 a traversat în totalitate linia de poartă sau linia de margine, pe sol sau în aer;
 jocul a fost întrerupt de arbitru.
Mingea ieșită în aut de poartă va fi repusă de portar cu mâna. Mingea este în joc atunci
când a depășit semicercul de 6 m (suprafața de pedeapsă). Dacă mingea este jucată de un
coechipier sau de un adversar înainte ca ea să depășească semicercul de 6 m, se va repeta
repunerea mingii în joc.
Mingea se repune în joc cu mâna, indiferent de procedeu, atunci când este prinsă de
portar.

Nu se poate marca un gol direct dintr-o degajare de la poartă sau dintr-o lovitură de
începere.
Mingea în joc
Mingea este în joc în toate celelalte situații, inclusiv când ricoșează din barele porții sau
din arbitru.
Aruncarea de la margine
Se execută cu piciorul de jos, mingea trebuie să fie oprită (lovitură indirectă).
Executantul nu trebuie să joace din nou mingea înainte ca aceasta să fi fost atinsă de un
alt jucător. Dacă, după ce mingea este în joc, executantul o atinge a doua oară, înainte ca aceasta
să fi fost atinsă de un alt jucător, se va acorda o lovitură liberă indirectă echipei adverse, care se
va executa de pe locul unde s-a comis greșeala.
Mingea va fi în joc imediat după ce a intrat pe terenul de joc.
Pentru orice abatere de la prevederile de mai sus, aruncarea de la margine se va repeta de
un jucător al echipei adverse.
Lovitura de la colț
Se va acorda când mingea a fost atinsă ultima dată de un jucător al echipei în apărare și a
depășit linia porții fie pe pământ, fie în aer.
Lovitura se execută de la colțul terenului de joc cel mai apropiat de locul pe unde mingea
a ieșit de pe teren.
Jucătorii echipei adverse trebuie să se afle la o distanță de 5 m de minge până când
aceasta intră în joc.
Mingea va fi în joc imediat ce a fost lovită și s-a deplasat.
Ofsaid - La fotbalul pe teren redus nu există ofsaid.
Faulturi și comportament incorect – acestea sunt sancționate după cum urmează:
 lovitura liberă directă se acordă în următoarele situații:
 lovește sau încearcă să lovească un adversar;
 împinge un adversar;
 împiedică sau încearcă să împiedice un adversar;
 ține un adversar;
 atinge în mod deliberat mingea cu mâna.
Lovitura liberă se execută din locul unde s-a comis abaterea. Adversarii trebuie să se afle
la o distanță de 5 m față de minge.
Daca mingea intră direct în poarta echipei adverse, se va acorda gol.
 lovitura de pedeapsă - se acordă dacă un jucător a comis una dintre greșelile
enumerate mai sus în interiorul propriei suprafețe de pedeapsă, indiferent de locul în care se află
mingea, cu condiția ca aceasta să fie în joc.
 lovitura liberă indirectă se acordă în următoarele situații:
o Portarul face una dintre următoarele greșeli:
 atinge sau controlează mingea cu mâinile după ce i-a fost pasată în
mod deliberat de un coechipier;
 atinge sau controlează mingea cu mâinile după ce a primit-o direct
de la un coechipier printr-o lovitură de repunere de la margine.
o În opinia arbitrului, un jucător:
 joacă într-o manieră periculoasă;
 împiedică deliberat înaintarea unui adversar când mingea nu este
jucată.
Lovitura liberă indirectă se execută din locul unde a fost comisă greșeala. Excepție se
face în situația în care greșeala a fost comisă în interiorul suprafeței de pedeapsă, caz în care
lovitura se execută de pe linia ce marchează suprafața de pedeapsă, din locul cel mai apropiat de
unde s-a comis greșeala.
Golul se acordă numai dacă mingea intră în poartă după ce a fost atinsă de un alt jucător.
Sancțiuni disciplinare
 suspendările temporare și eliminarea unui jucător sunt sancțiuni folosite în
fotbalul pe teren redus;
 acordarea a două avertismente (cartonașe galbene) în același meci implică
eliminarea temporară pe o durată de două minute;
 acordarea cartonașului roșu determină eliminarea temporară pe o durată de 5
minute;

 jucătorul eliminat temporar va rămâne într-o zonă lângă masa oficialilor;
 jucătorul va fi informat de arbitru sau de oficialul meciului când expiră timpul
de eliminare;
 jucătorul, după ce a intrat în joc și este eliminat a doua oară, va fi eliminat
definitiv și nu va mai avea drept de joc în acel meci.
Punctaj
Se vor acorda 3 puncte pentru joc câștigat, 1 punct pentru joc egal, zero puncte pentru joc
pierdut.
Departajarea echipelor
Dacă, după disputarea jocurilor, două sau mai multe echipe se află la egalitate de puncte,
se vor aplica în ordine, prin eliminare, fără a se mai reveni asupra lor, următoarele criterii de
departajare:
 cel mai mare număr de puncte în întâlnirile directe;
 diferența de goluri în întâlnirile directe;
 cel mai mare număr de goluri marcate în jocurile cu echipele aflate la egalitate de
puncte;
 golaverajul mai bun în meciurile cu echipele aflate la egalitate de puncte;
 golaverajul general mai bun în partidele cu toate echipele din grupă;
 echipa cu vârsta celor 12 jucători mai mică față de celelalte echipe cu care se află
la egalitate de puncte.
La jocurile eliminatorii (finala etapei pe județ sau pe regiune, jocul pentru locurile 3-4 și
finala), dacă, la expirarea timpului regulamentar de joc, echipele se află la egalitate, se vor
executa lovituri de departajare de la 7 m. Prima serie de 3 lovituri de departajare va fi executată
de trei jucători desemnați de antrenor/profesor dintre cei aflați pe teren la terminarea timpului de
joc.
Dacă, după efectuarea primei serii de departajare, egalitatea persistă, se va executa
alternativ câte o lovitură de fiecare echipă, de jucătorii care nu au participat la executarea niciuneia din primele 3 lovituri de departajare, până în momentul în care una dintre echipe nu
marchează. Ordinea de executare a loviturilor de departajare se stabilește prin tragere la sorți.
Pot executa lovituri de departajare toți jucătorii trecuți pe raportul de arbitraj, cu excepția
jucătorilor care au fost eliminați definitiv pe parcursul jocului.
Orice jucător de câmp poate lua locul portarului la executarea loviturilor de departajare,
singura condiție fiind aceea că el trebuie să-și schimbe tricoul.
Premierea: în limita bugetului alocat, câștigătorii locurilor I, II și III la faza judeţeană, vor
fi premiați cu diplome, cupe și premii constând în echipamente sportive.
CAPITOLUL V - Dispoziţii finale
Art. 6. Prevederile prezentului regulament se aplică în anul 2019.
Prezentul Regulament a fost elaborat pe baza „Prevederilor metodologice” şi a
„Regulamentelor de organizare şi desfăşurare a competiţiilor de baschet, volei şi fotbal” puse la
dispoziţie de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba şi cadre didactice de specialitate.

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba,
în vederea organizării activităților din cadrul Proiectelor
„Campionatul județean de baschet” (liceu băieţi),
„Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) şi
„Cupa școlilor și liceelor la fotbal” (primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi fete)
În condițiile globalizării, sportul reprezintă un mediu cu puternic potențial de afirmare a
identității naționale. Fiecare țară a Uniunii Europene are propria tradiție și cultură, ce pot fi
definite inclusiv prin caracteristici ale sportului. Acestea pot fi explicate prin influenţele istorice,
culturale şi sociale ce s-au exercitat în timp asupra sportului din fiecare ţară.
De asemenea, sportul ca industrie poate fi extrem de profitabilă dacă se desfășoară într-un
cadrul organizat, cu investiții în organizarea competițiilor realizate pe termen lung și având o
adresabilitate către un segment cât mai larg de populație, începând de la vârstele cele mai
fragede.
Contextul legislativ internațional pe care România l-a adoptat ca parte a Uniunii
Europene a determinat fundamental legislația internă, cu implicații asupra tuturor dimensiunilor
sportului.
În cadrul Strategiei de Dezvoltare a Sportului în România - perioada 2016 - 2032, la
capitolul 5.1. „Sportul pentru toți” se urmăreşte ca indicator de performanţă: Creșterea numărului
de practicanți ai activităților fizice la nivel național, cu 30% în perioada 2016-2032.
Sportul pentru toți reprezintă acel subsistem al sportului destinat tuturor categoriilor de
populație. Accesibilitatea, liberul acces și finalitățile recreaționale, reprezintă caracteristici
importante, care îi conferă un rol aparte în ansamblul consumurilor culturale ale societății
contemporane.
În acest context, la nivelul factorilor de decizie locali se urmăreşte sprijinirea
competiţiilor sportive la nivelul învăţământului preuniversitar, adaptat la condiţiile socioeconomice actuale, la realităţile concrete, identificându-se nevoile şi stabilindu-se posibilităţile
de acţiune.
Prin încheierea acestui Protocol de colaborare, Consiliul Judeţean Alba va contribui, atât
financiar, cât și cu resurse umane, la organizarea activităților din cadrul Proiectelor
„Campionatul județean de baschet” (liceu băieţi), „Campionatul județean de volei” (liceu băieţi
şi fete) şi „Cupa școlilor și liceelor la fotbal” (primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi fete), activități
care ce se vor desfășura în unitățile de învățământ din județul Alba.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit
căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului
judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul
la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui,
vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 77 din 8 aprilie 2019.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia gestionarea patrimoniului
Direcția dezvoltare și bugete
Nr. 7192/08.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, și Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba,
în vederea organizării activităţilor din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de baschet”
(liceu băieţi), „Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) şi „Cupa școlilor și liceelor
la fotbal” (primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi fete)
Promovarea conceptului de viață activă presupune o cooperarea strânsă între sectoarele
sănătății, educației și sportului, concretizată în creșterea numărului de practicanți ai sportului la
toate vârstele, combaterea efectelor nefavorabile ale sedentarismului, reducerea abandonului
școlar, selecția unui număr mai mare de tineri care optează pentru sportul de performanță.
În statistici recente, Organizația Mondială a Sănătății evidențiază că: activitatea fizică
insuficientă reprezintă unul dintre cei zece factori majori de risc pentru sănătate (afecțiuni
cardiace, diabet și cancer). De asemenea se arată că unul din patru adulți nu este activ din punct
de vedere fizic şi că mai mult de 80% dintre adolescenți practică insuficient exerciții fizice.
Studiile Organizaţiei Mondiale a sănătăţii relevă faptul că în numai 56% din statele membre ale
acestei organizaţii operează politici privind stimularea activității fizice, la diferite categorii de
populație şi că statele membre au stabilit ca până în anul 2025, să reducă cu 10% numărul celor
care practică insuficient exercițiile fizice, incluzând strategii distincte în acest scop.
În urma consultărilor avute, cu factorii interesaţi, Ministerul Tineretului şi Sportului a
elaborat şi adoptat, în anul 2016, Strategia Naţională de Dezvoltare a sportului în România
pentru perioada 2016 – 2032. În cadrul acestei strategii, la capitolul 5.1. Sportul pentru toți se
urmăreşte ca indicator de performanţă: Creșterea numărului de practicanți ai activităților fizice la
nivel național, cu 30% în perioada 2016-2032.
Prin Legea nr. 69/2000 actul normativ care reglementează organizarea și funcționarea
sistemului național de educație fizică și sport, legiferează faptul că aceste activități sunt de
interes național, recunoscute și stimulate de către stat; practicarea educației fizice și sportului
fiind un drept al persoanei, care trebuie exercitat fără nici o discriminare, garantat de stat,
exercitarea acestuia fiind liberă, voluntară, realizată independent sau în cadrul structurilor
asociative; autoritățile publice centrale și locale, instituțiile de învățământ, instituțiile sportive,
organismele neguvernamentale, au obligația de a sprijini sportul pentru toți și sportul de
performanță, asigurând condițiile organizatorice și materiale de practicare a acestora.
Legea Educației Naționale nr. 1/2011, în art. 3, menționează printre principiile care
guvernează învățământul preuniversitar și superior și învățarea pe tot parcursul vieții și pe cel al
promovării educației pentru sănătate, inclusiv prin educație fizică și prin practicarea activităților
sportive.
Sportul pentru toți reprezintă acel subsistem al sportului destinat tuturor categoriilor de
populație. Accesibilitatea, liberul acces și finalitățile recreaționale, reprezintă caracteristici
importante, care îi conferă un rol aparte în ansamblul consumurilor culturale ale societății
contemporane.
De asemenea prin stimularea sportului de masă baza de selecţie pentru sportul de
performanţă creşte, astfel încât loturile naţionale de la diferitele discipline sportive au
posibilitatea să selecteze cu adevărat cei mai talentaţi sportivi. La nivelul Consiliului Judeţean
Alba s-a urmărit cu consecvenţă dezvoltarea sportului prin sprijinirea competiţiilor sportive la
nivelul învăţământului preuniversitar și nu numai.
Ca urmare a experienţei în colaborarea cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, acumulată
pe parcursul anilor, s-a constatat necesitatea promovării sportului de masă prin susţinerea
organizării competiţiilor şcolare de nivel local şi judeţean.

În urma consultărilor avute cu Inspectoratul Judeţean Şcolar Alba, pentru anul şcolar
2019-2020 s-a stabilit, de comun acord, ca prin parteneriatul încheiat să fie sprijinite competiţiile
derulate în cadrul Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar.
Având în vedere prevederile art. 91 alin 1, lit. ”e” din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „consiliul judeţean are
atribuţii privind cooperarea interinstituţională”, raportate la art. 91 alin. 6 lit. ”a” „în
îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, consiliul judeţean hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea
sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, inclusiv cu parteneri din societatea
civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de
interes public judeţean”, coroborate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare se propune încheierea unui Protocol de
colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba în vederea organizării unor competiţii sportive
şi alocarea din bugetul pe anul 2019 a sumei de 40000 lei pentru finanţarea acestor activități,
conform anexei.
În considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a prevederilor art. 91 alin. 1 lit.
”e” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare potrivit cărora „consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind
cooperarea interinstituţională”, propunem adoptarea proiectul de hotărâre în forma inițiată.
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Ioan BODEA
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREȘEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba
prin Consiliul Județean Alba și Agenția Națională Antidrog,
în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație antidrog”
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „extraordinară”, în luna aprilie 2019;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului
de colaborare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenția Națională
Antidrog, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație antidrog”;
- raportul de specialitate nr. 7193/8 aprilie 2019 comun, al Direcției gestionarea
patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Alba;
- adresa nr. 4843227/14 decembrie 2018 a Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere
Antidrog Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 25419/14 decembrie
2018;
Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 120/2014 privind însuşirea Strategiei
Judeţene Antidrog Alba 2013-2020 şi a Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei
Judeţene Antidrog Alba în perioada 2013-2016;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 236/2017 privind însuşirea Planului Judeţean
Antidrog Alba 2017-2020 pentru implementarea Strategiei Judeţene Antidrog Alba 2013-2020 şi
a Diagnozei locale privind situaţia în domeniul drogurilor la nivelul Judeţului Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 461/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale Antidrog, cu
modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 784/2013 privind aprobarea Strategiei Naționale Antidrog 2013-2020 și a
Planului de acțiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea Strategiei Naționale Antidrog
2013-2020.
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 încheierea Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba prin
Consiliul Județean Alba și Agenția Națională Antidrog, în vederea organizării activităților din
cadrul Proiectului „Educație antidrog”, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Se alocă suma de 15000 lei din bugetul local al Județului Alba (sumă care va fi
prevăzută şi aprobată în bugetul Judeţului Alba pentru anul 2019), pentru desfășurarea
activităților din cadrul Proiectului „Educație antidrog”.
Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete, va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Agenției
Naționale Antidrog, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcției gestionarea
patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Alba.
AVIZAT
PREŞEDINTE,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
ION DUMITREL
Vasile BUMBU
Înregistrat cu nr. 78
Alba Iulia, 8 aprilie 2019

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 78/8 aprilie 2019
R O M Â N I A
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG
Nr. ___________din ______________

Nr. ________ din ____________

PROTOCOL DE COLABORARE
Încheiat în temeiul art. 2 alin. 3 din H.G. nr. 461/2011 privind organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog cu modificările și completările ulterioare, raportat
la Strategia naţională antidrog 2013-2020 aprobată prin H.G. nr. 784/2013, precum și H.G.
nr. 853/31.10.2018, Hotărâre pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 784/2013 privind
aprobarea Strategiei Naționale Antidrog (SNA) 2013-2020
precum şi în temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 364/14
decembrie 2017 privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii şi a
Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba și ale art. 91 alin. 1 lit. e, coroborat cu art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr.
215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările
ulterioare
între
1. AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG, cu sediul în municipiul Bucureşti, B-dul
Unirii, nr. 37, bloc A4, parter, sector 3, reprezentată de Î. Director – comisar șef de poliţie
Constantin NEGOIȚĂ
şi
2. UAT JUDEŢUL ALBA prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în Pţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, Alba Iulia, judeţul Alba reprezentat de Ion DUMITREL, în
calitate de Preşedinte
Art. 1. Scopul protocolului
În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce revin Agenţiei Naţionale Antidrog privind
desfăşurarea de activităţi în domeniul reducerii cererii de droguri, în conformitate cu prevederile
art. 2 şi art. 3 din H.G. nr. 461/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale
Antidrog cu modificările și completările ulterioare, părţile consimt să desfăşoare activităţi legate
de implementarea de proiecte naţionale şi locale de prevenire universală a consumului de droguri
şi realizarea de activităţi în domeniul asistenţei consumatorilor de droguri, în cadrul Proiectului
„Educație antidrog”.
Art. 2. Obligaţiile Agenţiei Naţionale Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Antidrog Alba
Obligaţiile Agenţiei Naţionale Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere
Antidrog Alba sunt:
a.) de a desemna un responsabil din partea Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere
Antidrog Alba, ca structură teritorială a Agenţiei Naţionale Antidrog, pentru relaţia permanentă
cu Consiliul Judeţean Alba şi pentru implementarea Proiectului „Educaţie antidrog”;
b.) de a solicita participarea Consiliului Judeţean Alba, la acţiunile organizate de Agenţia
Naţională Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba în cadrul
proiectului „Educație antidrog”;
c.) de a obține, anterior desfășurării activităților din cadrul protocolului de colaborare,
acordul scris din partea Inspectoratului Școlar Județean Alba, pentru desfășurarea în unitățile

școlare din județul Alba a activităților al căror obiect îl constituie prezentul protocol de
colaborare;
d.) de a implementa proiecte locale de prevenire a consumului de droguri în şcoală, în
familie şi în comunitate în colaborare cu Consiliul Judeţean Alba;
e.) de a realiza activităţi în domeniul asistenţei consumatorilor de droguri pentru
identificarea, atragerea şi motivarea consumatorilor de droguri în vederea includerii în serviciile
de asistenţă specializată, în colaborare cu Consiliul Judeţean Alba;
f.) de a înscrie pe documentele prin care se realizează programele comune denumirea şi
sigla Consiliul Judeţean Alba;
g.) de a respecta, conform legislaţiei naţionale, principiul confidenţialităţii în
implementarea proiectelor şi activităţilor desfăşurate în comun cu Consiliul Judeţean Alba;
h.) de a contribui la mediatizarea evenimentelor organizate în comun cu Consiliul
Judeţean Alba şi de a menţiona pe parcursul tuturor acţiunilor şi în colaborarea cu partenerii
media, sprijinul Consiliului Judeţean Alba;
i.) de a distribui materialele de informare și produsele promoționale către publicul țintă.
Art. 3. Obligaţiile Consiliului Judeţean Alba
Obligaţiile Consiliului Judeţean Alba sunt următoarele:
a.) de a desemna un responsabil din partea Consiliului Judeţean Alba pentru relaţia cu
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba;
b.) de a participa la implementarea programelor şi proiectelor în domeniul reducerii
cererii de droguri conform sarcinilor asumate în cadrul Planului de Acţiune 2017-2020 pentru
implementarea Strategiei Judeţene Antidrog Alba 2013-2020, aprobat prin Ordinul Prefectului
județului Alba nr. 260 din 27 iunie 2017 şi prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Alba nr. 236 din
27 iulie 2017.
c.) de a susține organizarea activităților din cadrul proiectelor propuse de către Centrul de
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba, respectiv Proiectul ”Educaţie antidrog” și de a
asigura finanţarea serviciilor de tipărire a materialelor necesare implementării proiectului,
achiziționării de pixuri personalizate şi a articolelor şi echipamentelor sportive pentru premierea
câştigătorilor concursului din cadrul proiectului, în sumă totală maximă de 15000 lei;
d.) de a informa Agenţia Naţională Antidrog cu privire la toate acţiunile desfăşurate în
domeniul prevenirii consumului de droguri desfăşurate fără participarea Centrului de Prevenire,
Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba;
f.) de a înscrie pe documentele prin care se realizează programele comune denumirea şi
sigla Agenţiei Naţionale Antidrog/ Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba;
g.) de a respecta, conform legislaţiei naţionale, principiul confidenţialităţii în
implementarea proiectelor şi activităţilor desfăşurate în comun cu Agenţia Naţională Antidrog /
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba;
h.) de a contribui la mediatizarea evenimentelor organizate în comun cu Agenţia
Naţională Antidrog/ Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba şi de a menţiona
pe parcursul tuturor acţiunilor şi în colaborarea cu partenerii media sprijinul Agenţiei Naţionale
Antidrog.
Art. 4. Durata protocolului de colaborare
Protocolul de colaborare intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi.
Activităţile ce fac obiectul protocolului de colaborare vor fi derulate până la data de 31
decembrie 2019.
Art. 5. Încetarea protocolului de colaborare
Prezentul protocol de colaborare încetează la expirarea perioadei stabilită de părţi ca
durată a acestuia, conform art. 4.
Oricare din părţi poate denunţa unilateral protocolul, cu respectarea unui termen de
preaviz de 15 zile.
Din momentul notificării menţionate mai sus, activităţile în derulare vor continua până la
împlinirea termenului de preaviz.
Art. 6. Modalităţile de comunicare
În derularea prezentului protocol de colaborare părţile vor folosi următoarele mijloace de
comunicare: telefon,/fax şi e-mail/poştă.
Responsabil din partea Agenţiei Naţionale Antidrog de urmărirea derulării protocolului
de colaborare este domnul Claudiu Duşa - coordonatorul Centrului de Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Antidrog Alba.

Responsabil din partea Consiliul Judeţean Alba este doamna Sorina Oprean - consilier la
Direcția gestiunea patrimoniului - Compartimentul tineret, învăţământ, sport, relaţii
interinstituţionale din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Județean Alba.
Art. 7. Soluţionarea divergenţelor
Divergenţele ce pot apărea cu privire la aspectele legate de derularea protocolului vor fi
soluţionate de către părţi pe cale amiabilă, prin intermediul persoanelor de contact desemnate de
către părţi ca responsabile de urmărirea derulării protocolului.
Dacă neînţelegerile nu pot fi soluţionate pe această cale, părţile vor face o comunicare
scrisă cu privire la aspectele în divergenţă.
Art. 8. Alte dispoziţii
(1) Părţile semnatare se angajează ca orice impediment survenit în aplicarea prezentului
protocol de colaborare să fie notificat în timp util celeilalte părţi, iar remedierea acestuia va fi
făcută având la bază consultarea reciprocă şi dialogul bilateral constructiv.
(2) Prezentul protocol de colaborare poate fi modificat sau completat la solicitarea
oricăreia dintre părţi cu acordul celeilalte, prin semnarea de acte adiţionale, părţi integrante ale
prezentului protocol de colaborare;
(3) Prezentului protocol de colaborare îi sunt aplicabile și prevederile din actele
normative în materie, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor stabilite în protocol. În
cazul în care intervin modificări legislative semnificative care conduc la schimbări majore ale
prevederilor protocolului de colaborare, se vor încheia acte adiționale pentru punerea în acord cu
legislația în vigoare.
Prezentul protocol de colaborare a fost încheiat și semnat azi, ________________, în 2
(două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.
AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG
Director,
Comisar șef de poliție Constantin NEGOIȚĂ

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA
Preşedinte,
Ion DUMITREL
Vicepreşedinte,
Marius Niolae HAŢEGAN

Avizat pentru legalitate
Compartimentul juridic
Director executiv,
Marian Florin AITAI

Director executiv,
Ioan BODEA

Director executiv,
Liliana NEGRUŢ

C.F.P.
Vizat
Consilier juridic
Întocmit,
Sorina Oprean

Anexa la Protocolul de colaborare
REGULAMENT
de organizare a activităților din cadrul proiectului
„Educație antidrog”
Preambul
Consumul şi traficul de droguri constituie, la nivel mondial, un fenomen dinamic, fiind
puternic influenţat de o multitudine de factori de natură socială şi economică. Fenomen complex,
caracterizat de mutaţii permanente, consumul şi traficul de droguri a cunoscut şi în România noi
forme de manifestare, necesitând abordări tot mai variate. Orientarea politicii de răspuns la
fenomenul drogurilor a fost influenţată în timp de tendinţele acestuia, de concluziile studiilor, de
rezultatele din practica specialiştilor, precum şi de societatea civilă, fapt care a impus necesitatea
unei reacţii instituţionale rapide şi eficiente.
Una din problemele actuale ale societăţii româneşti o constituie creşterea cererii de
droguri în rândul populaţiei generale, îndeosebi în rândul elevilor. Răspândirea consumului
abuziv de droguri în rândul populaţiei tinere a dus la apariţia de reţele de trafic ample pe
teritoriul ţării noastre şi este necesar o intensificare a acţiunilor de prevenire a consumului de
droguri.
Strategia Națională Antidrog a fost adoptată prin H.G. nr. 784/2013 privind aprobarea
Strategiei Naționale Antidrog 2013-2020 precum și H.G. nr. 853/31.10.2018, Hotărâre pentru
modificarea şi completarea H.G. nr. 784/2013, fiind adoptat în acest sens și un plan de acțiune
pentru implementarea strategiei; Totodată, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 236/27
iulie 2017 a fost aprobată însuşirea Planului Judeţean Antidrog Alba 2017-2020 pentru
implementarea Strategiei Județene Antidrog Alba 2013-2020 şi a Diagnozei locale privind
situaţia în domeniul drogurilor la nivelul judeţului Alba, ale cărei obiective specifice propuse
sunt de natură a genera până în anul 2020 un impact favorabil asupra sănătăţii, ordinii şi
siguranţei publice. În acest sens, planurile de acţiune aferente strategiei detaliază şi stabilesc
concret măsurile şi intervenţiile din domeniul reducerii cererii şi ofertei drogurilor, pornind de la
o abordare coerentă şi eficientă, să contribuie la reducerea disponibilităţii drogurilor pe piaţă și
să promoveze cunoaşterea fenomenului prin evaluarea sistematică a tendinţelor şi provocărilor
din domeniul drogurilor, în vederea fundamentării răspunsului instituţiilor şi structurilor
societăţii civile.
CAPITOLUL I – Cadrul legal
Art. 1. Potrivit art. 2 alin. 3 din H.G. nr. 461/2011 privind organizarea şi funcţionarea
Agenţiei Naţionale Antidrog, raportat la Strategia naţională antidrog 2013-2020 aprobată prin
H.G. nr. 784/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020 precum și H.G.
nr. 853/31.10.2018, Hotărâre pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 784/2013, pentru
realizarea atribuţiilor sale Agenţia Națională Antidrog cooperează cu instituţii publice şi
organizaţii neguvernamentale, române şi străine, precum şi cu organizaţii internaţionale.
Art. 2. Potrivit prevederilor art. 91 alin. 1 lit. e și alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul
județean are atribuții privind cooperarea interinstituțională, în exercitarea acestor atribuții,
hotărând cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv parteneri din
societatea civilă, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau
proiecte de interes public județean.
CAPITOLUL II – Alocarea resurselor financiare
Art. 3. Suma aferentă realizării proiectului va fi alocată din bugetul local al Judeţului
Alba aferent anului 2019.
CAPITOLUL III – Locul şi perioada desfăşurării proiectului
Art. 4. Județul Alba, în perioada aprilie - decembrie 2019.
CAPITOLUL IV – Activitățile din cadrul proiectului
Art. 5. Concursul Național „Mesajul meu antidrog” - etapa județeană, care are ca scop
menţinerea la un nivel scăzut a consumului de droguri (prevalenţa), reducerea cazurilor de noi
consumatori (incidenţa) în rândul populaţiei din învăţământul preuniversitar (gimnazial şi liceal).
Ajuns la a XVI-a ediţie, Concursul, care va avea loc în perioada ianuarie - iunie 2019, se
va desfășura pe secțiuni:
- eseu literar – (în limba română, maghiară, rromani);

- film de scurt metraj, spot antidrog;
- arte vizuale – pictură, grafică, fotografie;
- sport.
Concursul are ca obiectiv general creşterea nivelului de informare, educare şi
conştientizare a populaţiei şcolare în vederea neînceperii consumului de droguri, în cadrul
proiectelor şcolare, extraşcolare şi de petrecere a timpului liber, iar ca obiective specifice:
dezvoltarea unor atitudini şi practici la nivelul întregii populaţii aflată într-o formă de
învăţământ, prin intermediul proiectelor şcolare şi de petrecere a timpului liber, în scopul
adoptării unui stil de viaţă sănătos, fără tutun, alcool şi droguri, și creşterea influenţei factorilor
de protecţie pentru evitarea sau cel puţin întârzierea debutului consumului de alcool, tutun şi
droguri.
Beneficiarii direcți ai concursului sunt elevii din învăţământul preuniversitar (gimnaziu
şi liceu), iar beneficiarii indirecții sunt cadrele didactice, familia, prietenii și societatea în
general.
Activitățile din cadrul concursul sunt:
a.) desfăşurarea etapei judeţene – ianuarie/martie 2019;
b.) evaluarea lucrărilor și premierea celor mai bune lucrări la etapa judeţeană –
aprilie/mai 2019;
c.) transmiterea lucrărilor distinse cu premiul I la nivel judeţean, pe secțiuni, pe grupa de
vârsta (gimnaziu/liceu) către Agenţia Naţională Antidrog – mai 2019.
Descrierea secțiunilor concursului
I. Film scurt metraj, spot antidrog: destinat doar elevilor de liceu
Condiţii tehnice:
Film: sunt acceptate numai producţii de scurt metraj cu durata de 10-15 min.,
circumscrise temei;
Filmele sunt creaţii originale, iar autorii sunt prezentaţi pe generic.
Nu se acceptă producţii care induc un mesaj verbal sau video violent;
Spot: sunt acceptate numai spoturi video originale, cu durata de 30-60 sec, circumscrise
temei.
Producţiile de film şi spot vor fi prezentate juriului pe CD sau DVD, inscripţionate cu
numele producţie, autorul, unitatea şcolară şi judeţul de provenienţă.
II. Eseu literar: destinat elevilor de gimnaziu şi liceu
Condiţii tehnice:
Sunt acceptate numai producţii originale, conform temei, astfel: - maxim o pagină A4, cu
caracter de 12 Times New Roman, pe suport de hârtie şi electronic (CD);
La evaluarea lucrărilor vor fi avute în vedere următoarele criterii:
- încadrarea în cerinţe (tematică şi dimensiuni);
- promovarea mesajelor pozitive;
- originalitatea mesajului şi subiectului ales;
- acurateţea stilului, claritatea limbajului;
Lucrările elaborate de participanţii aparţinând minorităţilor vor fi în limba maternă şi vor
fi traduse în limba română.
III. Arte vizuale: destinat elevilor de gimnaziu şi liceu
Condiţii tehnice:
Grafică - Sunt acceptate numai producţii originale, conform temei, astfel:
Tuş, creion - format A3/A4
Producţiile se transmit la CPECA în format fizic
Pictură - Sunt acceptate numai producţii originale, conform temei, astfel:
Acuarelă, tempera, guaşe, tehnică mixtă - format A3/A4
Producţiile se transmit la CPECA în format fizic
Fotografie - Sunt acceptate numai producţii originale, conform temei, astfel:
Dimensiunea minimă va fi de 1240 X 768 pixeli, format jpeg
Dimensiunea maximă va fi de 8 MB, format jpeg
Producţiile se transmit la CPECA pe CD/DVD
În lucrările de artă vizuală vor fi promovate mesaje pozitive evitându-se pe cât posibil
cruci, seringi, cranii, moartea cu coasa, etc.
IV. Sport: Această secţiune se va desfăşura doar la faza judeţeană.

Se organizează la disciplinele înscrise în calendarul competiţional sportiv şcolar.
În cadrul competiţiilor sportive şcolare pe diferite ramuri sportive, C.P.E.C.A. Alba va
colabora cu Direcţia pentru Sport şi Tineret Alba şi Inspectoratul Şcolar Județean Alba, pentru
promovarea practicării sportului şi mişcării în aer liber ca alternativă la consumul de droguri, vor
susţine şi încuraja implicarea elevilor la competiţiile şi campionatele sportive locale destinate
elevilor şi vor promova prin mijloace specifice mesaje antidrog, oferind câştigătorilor, în funcţie
de posibilităţi, diplome, plachete şi cupe.
Pentru asigurarea vizibilităţii vor fi mediatizate în presă evenimentele importante înscrise
în graficul desfăşurării concursului.
Comisiile de evaluare a lucrărilor de la nivelul judeţean vor fi formate din
reprezentanţi ai instituţiilor partenere.
La evaluarea lucrărilor se va ţine seama de criteriile generale de evaluare menţionate
pentru fiecare secţiune în parte.
Comisiile judeţene de evaluare a lucrărilor pot stabili, pentru departajarea câştigătorilor,
şi alte criterii de evaluare a lucrărilor participante la secţiunile concursului, cu condiţia ca acestea
să fie stabilite înainte de începerea evaluării.
În cazul lucrărilor colective premiile sunt decernate coordonatorului echipei, ceilalţi
membrii primind diplome.
Nu vor fi evaluate, fiind eliminate din concurs, lucrările care nu respectă condiţiile
minimale şi obligatorii stipulate în prezentul regulament, precum şi lucrările primite după data
de 31 martie 2019.
Premierea: în limita bugetului alocat, câștigătorii locurilor I, II și III, pe secțiuni și
categorii de vârstă din cadrul concursului, vor fi primii premii constând în diplome și
articole şi echipamente sportive.
Art. 6. „Necenzurat” - un proiect de prevenire a consumului de droguri în şcoli, având la
bază modelul comprehensiv al influenţei sociale.
Desfăşurarea acestuia are în vedere activități ca: implementarea la nivelul judeţului Alba
de proiecte naţionale şi/sau locale de educaţie nonformală, în vederea dezvoltării personalităţii de
tip asertiv şi a mecanismelor de coping, necesare în adoptarea deciziilor corecte şi responsabile
în legătură cu consumul de tutun, alcool, droguri şi substanţe noi cu proprietăţi psihoactive,
proiecte adresate elevilor de gimnaziu şi implementarea unor proiecte locale de tip „Şcoala
părinţilor” de formare de abilităţi cu rol de factori de protecţie în consumul de droguri din cadrul
obiectivului specific dezvoltarea rolului proactiv al familiilor în viaţa copiilor în vederea
formării sau întăririi abilităţilor pentru creşterea influenţei factorilor de protecţie (prevenirea în
familie). ”Necenzurat” este implementat de către specialişti din cadrul CPECA Alba, formaţi la
nivel naţional pe acest proiect şi de către psihologii şcolari din cadrul unităţilor de învăţământ
formaţi de către formatori autorizaţi din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog – Centrul Regional
de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba. Specialiştii CPECA Alba asigură şi
coordonarea şi monitorizarea implementării proiectului în unităţile de învăţământ.
Scopul acestuia este de a dezvolta, în rândul elevilor de 12-14 ani, aptitudini specifice şi
resurse de care au nevoie pentru a rezista influenţelor sociale, de a înţelege corect cunoştinţele
despre droguri si efectele lor asupra sănătăţii individuale şi colective.
Influenţa socială este cuprinsă în proiecte ca un factor de protecţie în prevenirea
consumului de droguri.
Metodele interactive utilizate sunt axate pe intensificarea abilităţii de a integra relaţiile
sociale și o puternică reţea socială este antrenată în modul de abordare a drogurilor, a
consumului de droguri şi a urmărilor acestuia.
Beneficiarii direcți sunt adolescenţii cu vârste între 12 şi 14 ani, deoarece aceasta este
vârsta când adolescenţii pot începe să experimenteze drogurile (în special fumatul, consumul de
alcool sau consumul de canabis).
Proiectul are o componentă pentru elevi şi una pentru părinţi. Componenta pentru elevi constă în
parcurgerea a 12 lecţii de câte 1-1,5 ore, săptămânal. Curricula are trei părţi:
– îmbunătăţirea cunoştinţelor legate de factorii de risc şi de protecţie, concomitent cu
construirea atitudinilor împotriva consumului;
– concentrarea asupra abilităţilor, credinţelor şi normelor interpersonale şi asupra
informaţiilor realiste despre prevalenţă;
– dezvoltarea abilităţilor intrapersonale, cum ar fi competenţele de coping, rezolvarea de
probleme, luarea deciziilor şi stabilirea obiectivelor.

Componenta pentru părinţi include o întâlnire de trei ore, focusată pe:
– abilităţi generale ale părinţilor de a consolida relaţiile de familie, precum şi de a controla
şi soluţiona conflictele;
– abilităţi privind prevenirea consumului de droguri, care vor creşte nivelul cunoştinţelor
părinţilor despre droguri şi îi vor ajuta să comunice copiilor lor minori atitudinile
potrivite şi modelele de comportament adecvate cu privire la droguri;
– abilităţi privind exercitarea rolului de părinţi.
În anul şcolar 2018-2019 programul se va implementa la 37 unități școlare din judeţul Alba, fiind
angrenaţi un număr de aproximativ 800 elevi, 600 părinţi şi 30 de cadre didactice.
În limita bugetului alocat, vor fi tipărite materialele necesare implementării
proiectului, respectiv caietele pentru elevi, ghiduri metodice pentru psihologii şcolari şi
specialiştii C.P.E.C.A Alba, şi vor fi achiziţionate pixuri personalizate.
Art. 7. „ABC –ul emoțiilor” – este un proiect de formare şi consolidare a abilităţilor emoţionale
cu rol de factori de protecţie în prevenirea consumului de droguri, punând accent pe
conştientizarea de sine, abilităţile de comunicare asertivă, gestionarea emoţiilor negative,
abilitatea de a face faţă presiunii grupului şi de adoptare a deciziilor pentru o dezvoltare
sănătoasă. Proiectul se adresează copiilor din clasele I si a II-a şi se centrează pe 5 teme
principale:
Proiectul se bazează pe modelul inteligenţei emoţionale. Inteligenţa emoţională din viaţa adultă
îşi are originea în dezvoltarea competenţelor emoţionale şi sociale în perioada preşcolară şi
şcolară mică, acestea fiind perioade de achiziţii fundamentale în plan emoţional, social şi
cognitiv.
Copiii care prezintă deficite la nivelul competenţelor emoţionale şi sociale riscă să dezvolte
probleme serioase, atât în timpul copilăriei, a adolescenţei cât şi a vieţii adulte, pe diferite
planuri, cum ar fi: sănătatea mentală (anxietate, depresie, tulburări de comportament, delicvenţă
juvenilă, consum de alcool şi droguri etc.), dezvoltarea cognitivă (atitudini negative faţă de
şcoală, lipsa încrederii în abilitatea de a rezolva sarcinile şcolare şi refuzul acestora), adaptarea
şcolară (absenteism, abandon şcolar, dificultăţi în adaptarea la cerinţele mediului şcolar etc.)
În multe cazuri, consumul de droguri compensează incapacitatea de a gestiona, într-un mod mai
productiv, sentimentele de tristeţe şi lipsă de speranţă. O deficienţă emoţională gravă are ca
rezultat incapacitatea oamenilor de „a percepe” semnificaţia noilor informaţii şi a experienţelor
anterioare, ceea ce poate duce la un comportament iresponsabil şi un dezechilibru.
În anul şcolar 2018-2019 programul se va implementa la 25 unități școlare din judeţul Alba, fiind
angrenaţi un număr de aproximativ 600 elevi.
În limita bugetului alocat, vor fi tipărite materialele necesare implementării proiectului,
respectiv caietele pentru elevi.
Art. 8. „Eu și copilul meu” – este un proiect în care ne propunem să consolidăm legăturile
afective dintre membrii familiei (părinte-copil, părinte-părinte, copil-copil), dintre aceştia şi
şcoală, aplicând sistematic metode fundamentate ştiinţific. Părinţii sunt primii profesori ai
copilului, ei începând educarea copilului din familie. Împreună cu părinţii, şcoala îşi are rolul ei
bine stabilit, intervenind în dezvoltarea primară a copilului. În acest context, consilierea
părinţilor în scopul îmbunătăţirii relaţiilor cu proprii copii, după principii ştiinţifice de
psihopedagogie, devine o necesitate.
Părinţilor le revine rolul esenţial în creşterea copiilor, fiind datori să le asigure nu numai
existenţa materială, ci şi un climat familial afectiv şi moral. Sunt situaţii în care familia consideră
că este suficient să se ocupe doar de satisfacerea nevoilor primare (hrană, îmbrăcăminte,
locuinţă, cheltuieli zilnice etc.), subestimând importanţa unei comunicări afective, aspect ce se
reflectă negativ în dezvoltarea sentimentului de apartenenţă al copilului.
Rolul de părinte implică foarte multe cunoştinţe şi abilităţi necesare zi de zi. Aceste cunoştinţe şi
abilităţi nu sunt înnăscute sau nu apar atunci când devii părinte. Fiecare dintre noi învăţăm să fim
părinţi de la cei din jurul nostru, de la părinţii noştri, din informaţiile pe care le auzim sau le
citim. Uneori însă ceea ce învăţăm din interacţiunea cu ceilalţi nu este suficient pentru a fi
părintele de care copilul are nevoie pentru a se dezvolta şi pentru a creşte sănătos fizic şi mental.

De multe ori părinţii au întrebări la care nu au răspunsuri sau observă comportamente ale
copilului lor la care nu ştiu cum să reacţioneze.
În general, comportamentul este inspirat din propria experienţă de viaţă a părinţilor, astfel
perpetuându-se atât aspecte pozitive, cât şi negative în educaţie, pe parcursul mai multor
generaţii.
Proiectul conţine nouă activităţi interactive cu părinţii, conţinând şi aplicaţii cu caracter ludic, ce
necesită un grad mare de implicare din partea lor. În anul şcolar 2018-2019 programul se va
implementa la 2 unități școlare din judeţul Alba, fiind angrenaţi un număr de aproximativ 50
părinți.
În limita bugetului alocat, vor fi tipărite materialele necesare implementării proiectului,
respectiv manualul proiectului și broșura pentru părinți.
CAPITOLUL V - Dispoziţii finale
Art. 9. Premiile aferente fiecărei activități vor fi achiziționate în limita bugetului total
alocat acestui proiect.
Art. 10. Prevederile prezentului regulament se aplică în anul 2019.

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenția Națională Antidrog,
în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație antidrog”

Prin adoptarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 120/2014, Consiliul Județean
Alba și-a însușit Strategia Judeţeană Antidrog Alba 2013-2020 şi Planul de acţiune pentru
implementarea Strategiei Judeţene Antidrog Alba în perioada 2013-2016.
Fenomenul drogurilor, care prezintă o complexitate deosebită, cu implicaţii în toate
sferele - sănătate publică, siguranţa cetăţeanului şi securitate naţională - reclamă un răspuns
instituţional multidisciplinar, pragmatic şi eficient, bazat pe o evaluare realistă a nevoilor,
resurselor, posibilităţilor de acţiune şi obiectivelor. Răspunsul instituţional la fenomenul dinamic
al drogurilor nu poate fi limitat la o singură instituţie sau organizaţie, ci trebuie să fie rezultatul
unei cooperări interinstituţionale reale, constante şi eficiente. În acest sens, mecanismul de
coordonare instituit anterior şi consolidat prin această strategie continuă să reprezinte elementul
central în asigurarea sinergiei, coerenţei şi unităţii răspunsului la fenomenul drogurilor, pornind
de la premisele cooperării autentice, evitării suprapunerilor, asigurării unui schimb eficient de
informaţii şi date şi utilizării eficiente a resurselor.
Pentru ducerea la îndeplinire a acţiunilor asumate în Strategia Judeţeană Antidrog,
respectiv capitolul A. Prevenirea consumului de droguri, subcapitolul A1. Prevenirea în şcoală,
obiectiv specific I. Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a populaţiei şcolare
în vederea neînceperii consumului de droguri, în cadrul programelor şcolare, extraşcolare şi
petrecere a timpului liber, este necesară încheierea unui nou Protocol de colaborare prin care
Consiliul Judeţean Alba va contribui, atât financiar, cât și cu resurse umane, la organizarea
activităților din cadrul proiectului ”Educație antidrog”, activități care, într-o proporție
covârșitoare, se vor desfășura în unitățile de învățământ din județul Alba.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit
căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului
judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul
la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui,
vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 78 din 8 aprilie 2019.

PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia gestionarea patrimoniului
Direcția dezvoltare și bugete
Nr. 7193/08.04.2019
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT
- Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenția Națională Antidrog,
în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație antidrog”
Strategia județeană antidrog Alba pentru perioada 2013-2020, însușită prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Alba nr. 236/27 iulie 2017, este documentul care înglobează obiectivele
generale şi specifice pe direcţiile de acţiune asumate de toate instituţiile implicate în reducerea
amplorii fenomenului drogurilor la nivelul judeţului Alba. Aceasta dezvoltă cadrul de politici,
necesar implementării unui răspuns proactiv faţă de fenomenul consumului de droguri, alcool şi
tutun, precum şi a traficului de droguri şi precursori, prin obiective specifice şi acţiuni integrate
ale instituţiilor judeţene şi locale. Obiectivele specifice propuse sunt de natură a genera până în
anul 2020 un impact favorabil asupra sănătăţii, ordinii şi siguranţei publice. În acest sens,
planurile de acţiune aferente strategiei detaliază şi stabilesc concret măsurile şi intervenţiile din
domeniul reducerii cererii şi ofertei drogurilor, pornind de la o abordare coerentă şi eficientă.
Problema centrală identificată în fenomenul drogurilor este reprezentată de traficul,
consumul, dependenţa şi riscurile asociate consumului de droguri.
În acest context, la nivelul factorilor de decizie locali se urmăreşte adaptarea continuă a
răspunsului la noile tendinţe ale consumului şi traficului de droguri, la condiţiile socioeconomice actuale, la realităţile concrete, identificându-se nevoile şi stabilindu-se posibilităţile
de reacţie. În acest demers, sprijinul structurilor societăţii civile şi al comunităţii este deosebit de
important.
Astfel, activitățile de bază din cadrul proiectului ”Educație antidrog” se vor canaliza pe
prevenirea și combaterea consumului de droguri, activități desfășurate în școală, în comunitate și
în familie, precum și în campanii de reducere a cererii de droguri.
Având în vedere prevederile art. 91 alin 1, lit. „e” din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean are
atribuţii privind cooperarea interinstituţională, coroborate cu art. 91 alin. 6 lit. a „În îndeplinirea
atribuțiilor ce îi revin, Consiliul judeţean hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea
cu persoane juridice române sau străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea
finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public
judeţean” coroborate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare se propune încheierea unui Protocol de colaborare cu
Agenția națională Antidrog în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului ”Educație
antidrog” şi alocarea din bugetul local pe anul 2019 a sumei de 15.000 lei pentru finanţarea
acestor activități, conform anexei.
Asocierea reprezintă ansamblul acţiunilor pe care le realizează administraţia judeţului cu
un scop definit, legat de interesele de dezvoltare ale comunităţii pe care acestea o reprezintă, prin
interacţiune cu persoane fizice sau juridice, principiul de identificare şi realizare a unei astfel de
asocieri fiind interesul comun, imediat sau de perspectivă mai îndelungată.
În considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a prevederilor art. 91 alin. 1 lit.
„e” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind cooperarea
interinstituţională, propunem adoptarea proiectul de hotărâre în forma inițiată.
Director executiv,
Ioan BODEA

Redactat: Sorina OPREAN

Director executiv,
Marian Florin AITAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba
prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea”
al Județului Alba, în vederea organizării activităților din cadrul
Proiectului „Prietenii pompierilor”
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „extraordinară” în luna aprilie 2019;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului
de colaborare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul pentru
Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba, în vederea organizării activităților din cadrul
Proiectului „Prietenii pompierilor”;
- raportul de specialitate nr. 7194/8 aprilie 2019 comun, al Direcției gestionarea
patrimoniului și al Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Alba;
- adresa nr. 411160/28 decembrie 2018 a Inspectoratului pentru Situații de Urgență
„Unirea” al Județului Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 90/03
ianuarie 2019;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 36 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 55 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, 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 încheierea Protocolului de colaborare între UAT Județul Alba prin
Consiliul Județean Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului
Alba, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Prietenii pompierilor”,
conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 10000 lei din bugetul local al Județului Alba (sumă
care va fi prevăzută și aprobată în bugetul Județului Alba pentru anul 2019), pentru desfășurarea
activităților din cadrul Proiectului „Prietenii pompierilor”.
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 Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Inspectoratului
pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba, Direcției juridică și administraţie publică,
Direcției gestionarea patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Alba.
AVIZAT
PREŞEDINTE,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
ION DUMITREL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 79
Alba Iulia, 8 aprilie 2019

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 79/8 aprilie 2019
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
Consiliul Judeţean Alba
Nr.______din_________

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
Inspectoratul pentru Situații de
Urgență “Unirea” al Județului Alba
Nr. _______din_________

PROTOCOL DE COLABORARE

Necesitatea organizării unor activități extracuriculare în domeniul apărării împotriva
incendiilor și protecției civile, cu caracter educativ, tehnico-aplicativ și sportiv este determinată
de importanța cunoașterii factorilor de
risc potențial generatori de situații de urgență sau dezastre la care este expusă comunitatea din
care face parte, adoptarea unui comportament adecvat și cunoașterea modului de acțiune în cazul
iminenței producerii sau al apariției unei situații de urgență ori dezastru.
Proiectul având ca domeniu apărarea împotriva incendiilor și protecției civile, cu caracter
educativ, tehnico-aplicativ și sportiv în rândul elevilor, intitulat „Prietenii pompierilor” vizează
consolidarea unui parteneriat, bazat pe încredere şi transparenţă, între autorităţile publice şi
inspectoratele pentru situații de urgență, în baza art. 36 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia
civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 55 din Legea nr.
307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi a art. 91 alin. 1 lit. e raportat la alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, cu sediul în Alba Iulia, Piaţa Ion I.C.
Brătianu, nr. 1, județul Alba, CUI 4562583, reprezentat legal prin Ion DUMITREL –
preşedinte, în calitate de partener,
pe de o parte,
și
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba, cu sediul în
Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 10, județul Alba, CUI 4331376, reprezentat legal prin
colonel Adrian Marius GUIA – împuternicit şef al Inspectoratului, în calitate de partener, pe
de altă parte,
au convenit încheierea prezentului protocol de colaborare
Art. 1. - OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE
(1) Organizarea în anul 2019 la nivelul județului Alba, a activităților din cadrul
Proiectului „Prietenii pompierilor” pentru dezvoltarea capacităților de înțelegere și de apreciere a
pericolelor generate de situațiile de urgență pentru viață și mediu precum și promovarea
atitudinilor și comportamentelor corespunzătoare în rândul elevilor, din județul Alba, activități
prevăzute în Regulamentul de desfășurare al acestui Proiect - anexă la prezentul protocol.
(2) Formarea și dezvoltarea unor trăsături moral volitive, cum sunt inițiativa, spiritul de
echipă, curajul, disciplina și spiritul de fair-play.
(3) Dezvoltarea capacității de percepție a protecției civile ca ansamblu de activități cu
caracter exclusiv umanitar.
(4) Dezvoltarea atitudinii de solidaritate și de implicare voluntară în acțiunile de
prevenire și de intervenție în situații de urgență sau dezastre.
(5) Prezentul Protocol de colaborare stabileşte cadrul de colaborare între parteneri în
vederea îndeplinirii scopurilor prezentului Protocol. Activităţile și contribuția fiecărei părți sunt
definite în prezentul Protocol de colaborare.
Art. 2. - SCOPUL PROTOCOLULUI

Prezentul Protocol are ca scop asigurarea pregătirii unitare la nivel județean a elevilor din
învățământul gimnazial și liceal pentru formarea unui comportament adecvat în cazul producerii
situațiilor de urgență.
Art. 3. - DURATA PROTOCOLULUI
Prezentul Protocol intră în vigoare la data aprobării acestuia prin hotărâre a Consiliului
Județean Alba, și expiră la data de 30 iulie 2019.
Art. 4. - SURSA FONDURILOR
Bugetul estimativ al acestui proiect este de maxim 10000 lei. Fondurile necesare
finanțării acestui proiect provin din contribuția Județului Alba.
Art. 5. - RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR
(1) Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba:
 va suporta, în limita bugetului alocat, cheltuielile legate de achiziționarea articolelor
necesare pentru premierea participanților, precum și a celor legate de achiziționarea de apă și
dulciuri, pentru buna desfășurare a activităților din cadrul proiectului;
 va asigura promovarea activităților din cadrul proiectului în mass media și pe site-ul
propriu;
 va asigura, prin responsabilul desemnat, sprijinul de specialitate în organizarea și derularea
activităților și a festivității de premiere.
(2) Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba:
 va avea întreaga responsabilitate cu privire la organizarea și desfășurarea activităților din
cadrul proiectului;
 va obține, anterior desfășurării activităților din cadrul Protocolului, acordul scris din partea
Inspectoratului Școlar Județean Alba, pentru desfășurarea în unitățile școlare din județul Alba a
activităților al căror obiect îl constituie prezentul Protocol;
 va asigura promovarea în mass media și pe site-ul propriu a activităților din cadrul
proiectului;
 va elabora un Regulament de desfășurare a activităților și a festivității de premiere;
 va elabora un raport de activitate final, referitor la data și locul desfășurării, număr de
participanți, rezultate etc.
Art. 6. - CONFLICTUL DE INTERESE
Părţile se obliga să ia toate precauţiile necesare pentru a evita orice conflict de interese şi
va trebui să informeze partea parteneră imediat despre orice situaţie care conduce sau poate
conduce la apariţia unui asemenea conflict de interese.
Art. 7. - AMENDAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE
(1) Orice modificare a Protocolului de colaborare trebuie făcută în scris, printr-un
amendament care trebuie acceptat de cealaltă parte.
(2) Partea care solicită modificarea trebuie să informeze cealaltă parte cu cel puţin 10 zile
înainte de data la care se doreşte intrarea în vigoare a amendamentului, cu excepţia cazurilor
foarte bine justificate.
Art. 8. - RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR
(1) Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-l execute
întocmai și cu bună credință.
(2) Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui
Protocol.

Art. 9. - FORȚA MAJORĂ
Prin forță majoră părțile înțeleg împrejurarea imprevizibilă și de neînlăturat care face
imposibilă executarea obligațiilor asumate de către oricare parte și care exonerează de
răspundere partea care o invocă, cu condiția ca aceasta să fie lipsită de culpă.
Prezentul document se întocmește în 2 (două) exemplare originale.
Judeţul Alba, prin
Consiliul Județean Alba
Președinte
Ion DUMITREL
Vicepreşedinte,
Marius Nicolae HAŢEGAN
Director executiv,
Marian Florin AITAI
Director executiv,
Ioan BODEA
Vizat C.F.P.
Consilier juridic
Intocmit, Sorina Oprean

Inspectoratul pentru Situații de Urgență
„Unirea” al Județului Alba
Împuternicit şef al Inspectoratului
Colonel Marius Adrian GUIA

Anexa la Protocolul de colaborare

REGULAMENT
de desfășurare a Proiectului „Prietenii pompierilor”
CAPITOLUL I – Dispoziţii generale
Art. 1. Dat fiind faptul că în ultima perioadă incendiile înregistrate pe raza judeţului Alba
şi la nivelul întregii ţări au evidenţiat o creştere semnificativă, se consideră necesară organizarea
unor activităţi extracurriculare în domeniul apărării împotriva incendiilor și protecției civile.
Urmările acestora sunt, de cele mai multe ori, fatale, pierzându-se prematur vieţi omeneşti,
definitiv sau temporar capacitatea de muncă, precum şi importante pagube materiale.
Nesupravegherea copiilor de către persoanele responsabile, asociată cu natura impulsivă
şi energică a copiilor şi, totodată, lipsa unei educaţii adecvate în domeniul apărării împotriva
incendiilor și protecției civile, sunt cauze care pot conduce la producerea unor reale tragedii.
Deoarece, cel mai important factor de prevenire al situațiilor de urgență ori dezastrelor în
rândul elevilor îl reprezintă factorul educaţional, în procesul de educaţie a devenit foarte
importantă implicarea cât mai multor factori - familie, şcoală, autorităţi, mass-media.
În acest sens, proiectul îşi propune realizarea unor activităţi concrete în plan local,
desfăşurate în colaborare cu alte instituții ale statului, cu atribuţii sau preocupări în domeniul
apărării împotriva incendiilor și protecției civile, precum şi prin angrenarea nemijlocită a
tinerilor şi a familiilor acestora în activităţi educativ-preventive. Prin aceasta se urmăreşte
monitorizarea permanentă a cauzelor care determină pierderea de vieţi omeneşti, printr-o acţiune
comună şi coerentă a părţilor implicate încă de la cele mai fragede vârste.
CAPITOLUL II – Cadrul legal
Art. 2. (1) Potrivit prevederilor art. 36 alin. 1 din Legea nr. 481/2004 privind protecția
civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, informarea şi educarea preventivă
a populaţiei privind protecţia civilă sunt obligatorii şi se asigură prin: instituţiile de învăţământ şi
educaţie de toate gradele, mijloacele de informare în masă şi serviciile profesioniste pentru
situaţii de urgenţă.
(2) Potrivit prevederilor art. 55 alin.1 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, anual se organizează concursuri ale
cercurilor de elevi „Prietenii pompierilor”.
(3) Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 3825/2013 privind aprobarea
regulamentelor concursurilor naționale „Prietenii pompierilor” și „Cu viața mea apăr viața”.
Art. 3.
Potrivit art. 91 alin. 1 lit. e și alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul județean are atribuții
privind cooperarea interinstituțională, în exercitarea acestor atribuții, hotărând cooperarea sau
asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv perteneri din societatea civilă, în
vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes
public județean.
CAPITOLUL III – alocarea resurselor financiare
Art. 4. Suma aferentă realizării proiectului se va aloca din bugetul local al Judeţului Alba.
CAPITOLUL IV – Locul şi perioada desfăşurării proiectului
Art. 5. Județul Alba, în perioada mai-iulie 2019.

CAPITOLUL V – Activitățile din cadrul proiectului
Art. 6. Concurs cu caracter educativ, tehnico-aplicativ și sportiv în domeniul apărării
împotriva incendiilor „Prietenii pompierilor”- etapa județeană :
Fiecare echipaj este format din un comandant, 8 concurenți și 1 rezervă, poate fi constituit
exclusiv din băieți, exclusiv din fete sau mixte, cu vârsta elevilor cuprinsă între 11 și 15 ani,
împliniți în anul calendaristic în care se desfășoară concursul.
Concursul cuprinde următoarele probe: teoretică, pista cu obstacole, ştafeta de 400 m cu
obstacole.
Participanții, în funcție de locurile obținute, vor fi premiați cu diplome, medalii, cupe,
materiale și echipamente sportive.
Loc de desfăşurare: Stadionul Municipal „Cetate” din Alba Iulia.
Responsabili activitate: Compartimentul tineret, învăţământ, sport, relaţii interinstituţionale
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, Serviciul Pregătire pentru
Intervenție și Reziliența Comunităților din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
„Unirea” al județului Alba.
Art. 7. Concursul cu tematică de protecție civilă „Cu viața mea apăr viața” – etapa
județeană:
Fiecare echipaj participant la concurs este format din 4 elevi și conducătorul echipajului
(cadrul didactic coordonator). Echipajele pot fi de băieți/mixte sau de fete având vârsta cuprinsă
între 10 și 15 ani pentru clasele V-VIII, respectiv între 15-18 ani pentru clasele IX-XI, împliniți
în anul calendaristic desfășurării concursului.
Concursul cuprinde următoarele probe: teoretică, „Deplasarea cu masca pe figură într-un
raion cu obstacole, contaminat”, „Transportul asistat al unui accidentat aşezat pe targă, pe
distanţa de 50 m”. Participanții, în funcție de locurile obținute, vor fi premiați cu diplome,
medalii, cupe, materiale și echipamente sportive.
Loc de desfăşurare: Stadionul Municipal „Cetate” din Alba Iulia.
Responsabili activitate: Compartimentul tineret, învăţământ, sport, relaţii
interinstituţionaledin cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, Serviciul
Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii
de Urgenţă „Unirea” al județului Alba.
CAPITOLUL VI - Dispoziţii finale
Art. 8. Premiile aferente fiecărei activități se vor achiziționa în limita bugetului total
alocat acestui proiect.
Art. 9. La toate activitățile desfășurate în aer liber, elevii vor primi apă plată și dulciuri.
Art. 10. Prevederile prezentului regulament se aplică în anul 2019.

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între
UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență
„Unirea” al Județului Alba, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului
„Prietenii pompierilor”
Necesitatea organizării unor activități extracuriculare în domeniul apărării împotriva
incendiilor și protecției civile, cu caracter educativ, tehnico-aplicativ și sportiv este determinată
de importanța cunoașterii factorilor de risc potențial generatori de situații de urgență sau dezastre
la care este expusă comunitatea din care facem parte, adoptarea unui comportament adecvat și
cunoașterea modului de acțiune în cazul iminenței producerii sau al apariției unei situații de
urgență ori dezastru.
Dat fiind faptul că în ultima perioadă incendiile înregistrate pe raza judeţului Alba şi la
nivelul întregii ţări au evidenţiat o creştere semnificativă, se consideră necesară organizarea unor
activităţi extracurriculare în domeniul apărării împotriva incendiilor și protecției civile. Urmările
acestora sunt, de cele mai multe ori, fatale, pierzându-se prematur vieţi omeneşti, definitiv sau
temporar capacitatea de muncă, precum şi importante pagube materiale.
Deoarece, cel mai important factor de prevenire al situațiilor de urgență ori dezastrelor în
rândul elevilor îl reprezintă factorul educaţional, în procesul de educaţie a devenit foarte
importantă implicarea cât mai multor factori - familie, şcoală, autorităţi, mass-media.
În acest sens, proiectul îşi propune realizarea unor activităţi concrete în plan local,
desfăşurate în colaborare cu alte instituții ale statului, cu atribuţii sau preocupări în domeniul
apărării împotriva incendiilor și protecției civile, precum şi prin angrenarea nemijlocită a
tinerilor şi a familiilor acestora în activităţi educativ-preventive. Prin aceasta se urmăreşte
monitorizarea permanentă a cauzelor care determină pierderea de vieţi omeneşti, printr-o acţiune
comună şi coerentă a părţilor implicate încă de la cele mai fragede vârste.
Prin încheierea acestui Protocol de colaborare, Consiliul Judeţean Alba va contribui, atât
financiar, cât și cu resurse umane, la organizarea activităților din cadrul proiectului „Prietenii
pompierilor”, activități care se vor desfășura în unitățile de învățământ din județul Alba.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit
căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului
judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul
la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui,
vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 79/8 aprilie 2019.
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia gestionarea patrimoniului
Direcția dezvoltare si bugete
Nr. 7194/08.04.2019
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între
UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență
„Unirea” al Județului Alba, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului
„Prietenii pompierilor”
Necesitatea organizării unor activităţi extrașcolare în domeniul apărării împotriva
incendiilor și protecției civile este dată de faptul că în ultima perioadă incendiile înregistrate pe
raza judeţului Alba şi la nivelul întregii ţări au evidenţiat o creştere semnificativă. Urmările
acestora sunt, de cele mai multe ori, fatale, pierzându-se prematur vieţi omeneşti, definitiv sau
temporar capacitatea de muncă, precum şi importante pagube materiale.
Nesupravegherea copiilor de către persoanele responsabile, asociată cu natura impulsivă
şi energică a copiilor şi, totodată, lipsa unei educaţii adecvate în domeniul apărării împotriva
incendiilor și protecției civile, sunt cauze care pot conduce la producerea unor reale tragedii.
Deoarece, cel mai important factor de prevenire al situațiilor de urgență ori dezastrelor în rândul
elevilor îl reprezintă factorul educaţional, în procesul de educaţie a devenit foarte importantă
implicarea cât mai multor factori - familie, şcoală, autorităţi, mass-media.
Proiectul ”Prietenii pompierilor” îşi propune realizarea unor activităţi concrete în plan
local, desfăşurate în colaborare cu alte instituții ale statului, cu atribuţii sau preocupări în
domeniul apărării împotriva incendiilor și protecției civile, precum şi prin angrenarea nemijlocită
a tinerilor şi a familiilor acestora în activităţi educativ-preventive. Prin aceasta se urmăreşte
monitorizarea permanentă a cauzelor care determină pierderea de vieţi omeneşti, printr-o acţiune
comună şi coerentă a părţilor implicate încă de la cele mai fragede vârste.
Desfășurat sub forma a două concursuri, ”Prietenii pompierilor” și ”Cu viața mea apăr
viața”, activitățile de bază din cadrul proiectului ”Prietenii pompierilor” se vor canaliza pe:
- cunoaşterea de către elevi a prevederilor legale privind apărarea împotriva incendiilor și
protecției civile şi consecinţele nerespectării lor;
- formarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, a unor elevi, care să fie capabili să
realizeze activităţi demonstrative cu caracter preventiv destinate propriilor colegi;
- monitorizarea situaţiei existente în şcoli din punct de vedere al siguranţei elevilor;
- stabilirea unor măsuri comune menite să prevină şi să combată astfel de fapte.
Având în vedere prevederile art. 91 alin. 1 lit. e din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ”consiliul judeţean are
atribuţii privind cooperarea interinstituţională”, raportat la art. 91 alin. 6 lit. a „în îndeplinirea
atribuțiilor ce îi revin, Consiliul judeţean hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea
cu persoane juridice române sau străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea
finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public
judeţean” coroborate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare se propune încheierea unui Protocol de colaborare cu
Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Unirea” al județului Alba în vederea organizării
activităților din cadrul Programului ”Prietenii pompierilor” şi alocarea din bugetul local pe anul
2019 a sumei de 10000 lei pentru finanţarea acestor activități, conform Anexei.
Asocierea reprezintă ansamblul acţiunilor pe care le realizează administraţia judeţului cu
un scop definit, legat de interesele de dezvoltare ale comunităţii pe care acestea o reprezintă, prin
interacţiune cu persoane fizice sau juridice, principiul de identificare şi realizare a unei astfel de
asocieri fiind interesul comun, imediat sau de perspectivă mai îndelungată.
În considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a prevederilor art. 91 alin. 1 lit.
e din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind cooperarea
interinstituţională, propunem adoptarea proiectul de hotărâre în forma inițiată.
Director executiv,
Director executiv,
Ioan BODEA
Marian Florin AITAI
Redactat: Sorina OPREAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba
prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba,
în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație rutieră”
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă extraordinară în luna aprilie 2019;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului
de colaborare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție
Județean Alba, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație rutieră”;
- raportul de specialitate nr. 7195/8 aprilie 2019 comun, al Direcției gestionarea
patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Alba;
- adresa nr. 165333/3 ianuarie 2019 a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba,
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 167/4 ianuarie 2019;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările
şi completările ulterioare;
- Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 124 lit. a, art. 124 lit. d și art. 128 alin. 1 lit. i din O.U.G. nr. 195/2002 privind
circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare între Județul Alba prin
Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba, în vederea organizării
activităților din cadrul Proiectului „Educație rutieră”, conform anexei - parte integrantă a
prezentei hotărâri.
Art. 2. Se alocă suma de 17.000 lei din bugetul local al Județului Alba (sumă care va fi
prevăzută și aprobată în bugetul Județului Alba pentru anul 2019), pentru desfășurarea
activităților din cadrul Proiectului „Educație rutieră”.
Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Județean
Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Inspectoratului de
Poliție Județean Alba, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției gestionarea
patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Județean
Alba.
AVIZAT
PREŞEDINTE,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
ION DUMITREL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 80
Alba Iulia, 8 aprilie 2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
Consiliul Judeţean Alba
Nr.______din_________

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 80/8 aprilie 2019
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
Inspectoratul de Poliție Județean Alba
Nr. _______din_________
PROTOCOL DE COLABORARE

Necesitatea organizării unor activităţi extracurriculare de educaţie rutieră a fost
determinată în primul rând de faptul că în ultima perioadă, accidentele de circulaţie înregistrate
pe raza judeţului Alba şi la nivelul întregii ţări, au evidenţiat o creştere semnificativă, în urma
cărora, se pierd prematur vieţi omeneşti, se pierde definitiv sau temporar capacitatea de muncă,
rezultând şi importante pagube materiale.
Proiectul de prevenire a accidentelor rutiere în rândul preșcolarilor și elevilor, intitulat
„Educație rutieră” vizează consolidarea unui parteneriat, bazat pe încredere şi transparenţă, între
autorităţile publice şi unităţile de poliţie, în baza art. 3 din Legea nr. 218/2002 privind
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare, precum
şi ale art. 91 alin. 1 lit. e coroborat cu alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
UAT Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia,
Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, CUI 4562583, reprezentat legal prin domnul Ion
DUMITREL – preşedinte, în calitate de partener,
pe de o parte, și
Inspectoratul de Poliție Județean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Piaţa Ion
I.C. Brătianu, nr. 2, județul Alba, CUI 4331058, reprezentat legal prin domnul comisar șef de
poliție Florin Constantin DOGARU – împuternicit șef al inspectoratului, în calitate de
partener pe de altă parte,
au convenit încheierea prezentului protocol de colaborare
Art. 1. - Obiectul Protocolului de colaborare
(1) Obiectul Protocolului de colaborare îl constituie:
a.) Organizarea în anul 2019, în unitățile școlare din județul Alba, inclusiv grădinițe, a
activităților din cadrul Proiectului „Educație rutieră” pentru prevenirea accidentelor rutiere,
adresate preșcolarilor și elevilor din județul Alba, activități prevăzute în Regulamentul de
desfășurare a acestui proiect - anexă la prezentul protocol.
b.) Dezvoltarea nivelului de pregătire a preşcolarilor şi elevilor în vederea adoptării unui
comportament bazat pe respectarea regulilor de circulaţie.
c.) Creşterea nivelului de implicare a elevilor în activităţi de prevenire a accidentelor
rutiere.
d.) Optimizarea sistemului de comunicare reală şi eficientă între şcoală, autorităţi şi
familie pentru prevenirea accidentelor rutiere, prin implicarea tuturor factorilor educaţionali.
(2) Prezentul Protocol de colaborare stabileşte cadrul de colaborare între parteneri în
vederea îndeplinirii scopurilor prezentului Protocol. Activităţile și contribuția fiecărei părți sunt
definite în prezentul Protocol de colaborare.
Art. 2. - Scopul Protocolului de colaborare
Prezentul Protocol de colaborare are ca scop prevenirea accidentelor rutiere în rândul
preşcolarilor şi elevilor din judeţul Alba.
Art. 3. - Durata Protocolului de colaborare
Prezentul Protocol de colaborare intră în vigoare la data aprobării acestuia prin hotărâre a
Consiliului Județean Alba și expiră la data de 30 iunie 2019.
Art. 4. - Sursa fondurilor
Bugetul estimativ al acestui proiect este de 17.000 lei. Fondurile necesare finanțării
acestui proiect provin din bugetul local al Județului Alba.
Art. 5. - Responsabilitățile părților
(1) UAT Județul Alba prin Consiliul Județean Alba
 va suporta, în limita bugetului alocat, cheltuielile legate de achiziționarea articolelor
necesare pentru premierea participanților (echipamente IT şi birotică, articole şi echipamente
sportive, furnituri birou şi articole şcolare), a articolelor necesare desfăşurării acţiunilor de

prevenire a accidentelor rutiere, precum și a celor legate de achiziționarea de apă și dulciuri,
pentru buna desfășurare a activităților din cadrul proiectului;
 va asigura promovarea activităților din cadrul proiectului în mass media și pe site-ul
propriu;
 va asigura, prin responsabilul desemnat, sprijinul de specialitate în organizarea și
derularea activităților și a festivității de premiere.
(2) Inspectoratul de Poliție județean Alba
 va avea întreaga responsabilitate cu privire la organizarea și desfășurarea activităților
din cadrul proiectului;
 va obține, anterior desfășurării activităților din cadrul Protocolului, acordul scris din
partea Inspectoratului Școlar Județean Alba, pentru desfășurarea în unitățile școlare din județul
Alba a activităților al căror obiect îl constituie prezentul Protocol;
 va asigura promovarea în mass media și pe site-ul propriu a activităților din cadrul
proiectului;
 va elabora un Regulament de desfășurare a activităților și a festivității de premiere;
 va elabora un raport de activitate final, referitor la data și locul desfășurării, număr de
participanți, rezultate etc.
Art. 6. - Conflictul de interese
Părţile se obligă să ia toate precauţiile necesare pentru a evita orice conflict de interese şi
vor trebui să informeze partenerul imediat despre orice situaţie care conduce sau poate conduce
la apariţia unui asemenea conflict de interese.
Art. 7. - Amendarea Protocolului de colaborare
(1) Orice modificare a Protocolului de colaborare trebuie făcută în scris, printr-un
amendament care trebuie acceptat de cealaltă parte.
(2) Partea care solicită modificarea trebuie să informeze cealaltă parte cu cel puţin 10 zile
înainte de data la care se doreşte intrarea în vigoare a amendamentului, cu excepţia cazurilor
foarte bine justificate.
Art. 8. - Răspunderea părților
(1) Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-l execute
întocmai și cu bună credință.
(2) Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui
Protocol.
Art. 9. - Forța majoră
Prin forță majoră părțile înțeleg împrejurarea imprevizibilă și de neînlăturat care face
imposibilă executarea obligațiilor asumate de către oricare parte și care exonerează de
răspundere partea care o invocă, cu condiția ca aceasta să fie lipsită de culpă.
Încheiat la Alba Iulia în 2 (două) exemplare originale în limba română.
UAT Judeţul Alba prin
Consiliul Județean Alba
Președinte
Ion DUMITREL

Inspectoratul de Poliție Județean Alba
Împuternicit Șef al Inspectoratului
Comisar șef de poliție
Florin Constantin DOGARU

Vicepreşedinte,
Marius Nicolae HAŢEGAN
Director executiv,
Marian AITAI
Director executiv,
Ioan BODEA
Vizat C.F.P.P.
Consilier juridic
Intocmit, Sorina Oprean

Vizat,
Consilier juridic
Subcomisar de poliție
Ioana MUNTEAN

Anexa la Protocolul de colaborare

REGULAMENT
de desfășurare a activităților din cadrul
Proiectului „Educație rutieră”
CAPITOLUL I – Dispoziţii generale
Art. 1. Dat fiind faptul că în ultima perioadă accidentele de circulaţie înregistrate pe raza
judeţului Alba şi la nivelul întregii ţări au evidenţiat o creştere semnificativă, se consideră
necesară organizarea unor activităţi extracurriculare de educaţie rutieră. Urmările acestora sunt,
de cele mai multe ori, fatale, pierzându-se prematur vieţi omeneşti, definitiv sau temporar
capacitatea de muncă, precum şi importante pagube materiale.
Nesupravegherea copiilor de către persoanele responsabile, asociată cu natura impulsivă
şi energică a copiilor şi, totodată, lipsa unei educaţii rutiere adecvate în rândul acestora, sunt
factori care pot conduce la producerea unor reale tragedii.
Deoarece, cel mai important factor de prevenire a accidentelor rutiere în rândul tinerilor îl
reprezintă factorul educaţional, în procesul de educaţie a devenit foarte importantă implicarea cât
mai multor factori - familie, şcoală, autorităţi, mass-media.
În acest sens, proiectul îşi propune realizarea unor activităţi concrete în plan local,
desfăşurate în colaborare cu alte instituții ale statului, cu atribuţii sau preocupări în domeniul
prevenirii accidentelor de circulaţie, precum şi prin angrenarea nemijlocită a tinerilor şi a
familiilor acestora în activităţi educativ-preventive. Prin aceasta se urmăreşte monitorizarea
permanentă a cauzelor care determină pierderea de vieţi omeneşti, printr-o acţiune comună şi
coerentă a părţilor implicate încă de la cele mai fragede vârste.
CAPITOLUL II – Cadrul legal
Art. 2. (1) Potrivit prevederilor art. 124 lit. a și art. 124 lit. d din O.U.G. nr. 195/2002
privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Ministerul Educației, prin inspectoratele școlare, are atribuții în ceea ce privește asigurarea, prin
programa școlară, a educației rutiere a preșcolarilor și elevilor din învățământul preuniversitar,
precum și a materialului didactic pentru laboratoarele de educație rutieră și parcurile–școală
proprii de circulație.
(2) Conform prevederilor art. 128 alin. 1 lit. i din același act normativ,
autoritățile administrației publice locale au atribuții în sprijinirea activităților organizate de
Ministerul Educației și Ministerul Afacerilor Interne pentru educația rutieră a elevilor.
Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 1 lit. e și ale art. 91 alin. 6 lit. a din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, consiliul județean are atribuții privind cooperarea interinstituțională, în exercitarea
acestor atribuții, hotărând cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine,
inclusiv parteneri din societatea civilă, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni,
lucrări, servicii sau proiecte de interes public județean.
CAPITOLUL III – Alocarea resurselor financiare
Art. 4. Suma aferentă realizării proiectului se va aloca din bugetul local al Judeţului Alba.
CAPITOLUL IV – Locul şi perioada desfăşurării proiectului
Art. 5. Județul Alba, în perioada mai-iunie 2019.
CAPITOLUL V – Activitățile din cadrul proiectului
Art. 6. Concurs cu tematică rutieră pentru preşcolari „Micii Pietoni”:
 7 echipaje a câte 3 preşcolari din grupa mare, de la grădiniţe din Alba Iulia (21
preșcolari);
 vor susține 3 probe de concurs, pentru a demonstra cunoştinţele privind regulile de
circulaţie pietonală, constând în recitarea unei poezii, interpretarea unui cântec cu tematică
rutieră şi o probă practică.

Toți participanții vor fi premiați cu diplome, articole şi echipamente sportive şi/sau
furnituri de birou şi articole şcolare.
Loc de desfăşurare: Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 11 Alba Iulia.
Responsabili activitate:
 Direcția gestionarea patrimoniului – Compartimentul tineret, învăţământ, sport, relaţii
interinstituţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
 Serviciul rutier și Compartimentul de analiză şi prevenire a criminalităţii din cadrul
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba;
 Inspectoratul Școlar Județean Alba.
Art. 7. Expoziţie de colaje „Atenţie! Circul şi eu!”
Participă preșcolarii grupelor mari de la Grădiniţele din Aiud (aproximativ 150
preșcolari).
Cei mici vor realiza lucrări constând în desene si colaje cu tematică rutieră, lucrări pentru
care vor primi premii constând în articole şi echipamente sportive şi/sau furnituri de birou şi
articole şcolare.
Loc de desfăşurare: Grădiniţa „Primii paşi” Aiud.
Responsabili activitate:
 Direcția gestionarea patrimoniului – Compartimentul tineret, învăţământ, sport, relaţii
interinstituţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
 Serviciul rutier și Compartimentul de analiză şi prevenire a criminalităţii din cadrul
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba;
 Inspectoratul Școlar Județean Alba.
Art. 8. Patrule şcolare în acţiune
Participă echipajele de patrule de școlare din județ, înființate în baza dispoziţiilor
Capitolului 9 din Rezoluţia de ansamblu R.E.1 pentru aplicarea Convenţiei asupra circulaţiei
rutiere, încheiată la Viena în 1968, pe care România a ratificat-o prin Decretul 328/1980,
precum şi ale art. 29 alin. 2 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Fiecare patrulă are câte 6 membri.
Concursul constă în susținerea unei probe scrise și a unei pobe practice, sub îndrumarea
specialiștilor din cadrul Serviciului rutier al Inspectoratului Județean de Poliție Alba.
În urma punctajului obținut la cele două probe se va întocmi un clasament, echipajele
participante fiind premiate cu diplome, articole şi echipamente sportive şi/sau echipamente IT și
birotică.
Loc de desfăşurare: locația nu este fixă; se va alege o zonă circulată dintr-un municipiu
sau oraș al județului Alba.
Responsabili activitate:
 Direcția gestionarea patrimoniului – Compartimentul tineret, învăţământ, sport, relaţii
interinstituţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
 Serviciul rutier și Compartimentul de analiză şi prevenire a criminalităţii din cadrul
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba;
 Inspectoratul Școlar Județean Alba.
Art. 9. Concurs de desene pe asfalt – „O lume de copii - o lume sigură!”, destinat
preşcolarilor şi şcolarilor (clasele 0-IV), constă în realizarea de desene pe asfalt, cu tematică
rutieră.
Dat fiind faptul că are loc odată cu sărbătorirea Zilei Internaționale a Copilului, 1 Iunie,
toți participanții primesc diplome, articole şcolare şi furnituri de birou.
Loc de desfăşurare: locația nu este fixă. Se va alege în fiecare an o altă localitate din
județul Alba, astfel încât beneficiari să fie copiii din întregul județ.
Responsabili activitate:
 Direcția gestionarea patrimoniului – Compartimentul tineret, învăţământ, sport, relaţii
interinstituţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
 Serviciul rutier și Compartimentul de analiză şi prevenire a criminalităţii din cadrul
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba;
 Inspectoratul Școlar Județean Alba.
Art. 10. Concursul Național „Educaţie Rutieră – Educaţie pentru Viaţă!” - etapa
judeţeană, destinat elevilor de gimnaziu și liceu.

Se desfășoară în baza Regulamentului emis de către Ministerul Educației, Cercetării,
Tineretului și Sportului împreună cu Ministerul Administrației și Internelor.
Are la bază prevederile Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și
completările ulterioare și ale O.U.G. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Concursul se va desfășura pe secțiuni, A – gimnaziu și B – liceu, fiecare echipaj fiind
format din 2 elevi.
În cadrul secțiunii A, fiecare membru al echipajului va susține, la alegere, câte o probă,
unul proba de parcurgere a unui traseu de îndemânare cu bicicleta în poligon, iar celălalt proba
de respectare a regulilor de circulație de către bicicliști, în parcul școală.
În cadrul secțiunii B, fiecare membru al echipajului va susține, la alegere, câte o probă,
unul proba teoretică, în vederea verificării cunoștințelor în domeniul rutier, pe bază de
chestionar, iar celălalt proba de arbitraj în vederea identificării abaterilor de la respectarea
regulilor de circulație de către bicicliști, în parcul școală.
În urma punctajului obținut în cadrul fiecărei secţiuni se va întocmi un clasament,
echipajele participante fiind premiate cu diplome, furnituri de birou şi articole şcolare şi/sau
articole şi echipamente sportive şi/sau echipamente IT și birotică.
Loc de desfăşurare: locația nu este fixă. Se va alege în fiecare an o alta localitate din
județul Alba, astfel încât beneficiari să fie elevii din întregul județ.
Responsabili activitate:
 Direcția gestionarea patrimoniului – Compartimentul tineret, învăţământ, sport, relaţii
interinstituţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
 Serviciul rutier și Compartimentul de analiză şi prevenire a criminalităţii din cadrul
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba;
 Inspectoratul Școlar Județean Alba.
Art. 11. Activităţi de prevenire a consumului de alcool şi droguri, şi a
comportamentelor violente ce derivă din acesta - destinate elevilor de gimnaziu și liceu.
Poliţiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității vor desfăşura în
cadrul orelor de prezentare activități în cadrul cărora se vor efectua exerciții care simuleaza
situații reale de comportamente violente cauzate de consumul de alcool si droguri, astfel venind
în completarea explicațiilor teoretice în domeniu.
Loc de desfăşurare: locația nu este fixă. Se vor alege 10 instituţii de învăţământ din
județul Alba, astfel încât beneficiari să fie elevii din întregul județ.
Responsabili activitate:
 Direcția gestionarea patrimoniului – Compartimentul tineret, învăţământ, sport, relaţii
interinstituţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
 Serviciul rutier și Compartimentul de analiză şi prevenire a criminalităţii din cadrul
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba;
 Inspectoratul Școlar Județean Alba.
CAPITOLUL VI - Dispoziţii finale
Art. 12. Premiile aferente fiecărei activități vor fi achiziționate în limita bugetului total
alocat acestui proiect.
Art. 13. La toate activitățile desfășurate în aer liber, elevii şi preşcolarii vor primi apă și
dulciuri din partea Consiliului Judeţean Alba.
Art. 14. Prevederile prezentului regulament se aplică în anul 2019.

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba,
în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație rutieră”

Dezvoltarea nivelului de pregătire a preșcolarilor și elevilor în vederea adoptării unui
comportament bazat pe respectarea regulilor de circulație, creșterea nivelului de implicare a
elevilor în activități de prevenire a accidentelor rutiere, precum și optimizarea sistemului de
comunicare reală și eficientă între școală, autorități și familie pentru prevenirea accidentelor
rutiere, sunt, atât pentru Consiliul Județean Alba, cât și pentru Inspectoratul de Poliție Județean
Alba, principalele obiective în cadrul proiectului „Educație rutieră”, proiect având ca scop
prevenirea accidentelor rutiere în rândul preșcolarilor și școlarilor din județul Alba.
Deoarece, cel mai important factor în atingerea acestor obiective este factorul
educațional, în procesul de educație devine foarte importantă implicarea cât mai multor factori –
familie, școală, mass-media, autorități etc. Astfel, proiectul își propune realizarea unor activități
comune și coerente în plan local, desfășurate în colaborare cu instituțiile cu atribuții în acest
domeniu, urmărindu-se în acest fel monitorizarea permanentă a cauzelor care determină
pierderea de vieți omenești încă de la cele mai fragede vârste și adoptarea celor mai bune măsuri
de prevenire a acestor evenimente.
Prin încheierea acestui Protocol de colaborare, Consiliul Judeţean Alba va contribui, atât
financiar, cât și cu resurse umane, la organizarea activităților din cadrul proiectului „Educație
rutieră”, activități care se vor desfășura în unitățile de învățământ din județul Alba.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit
căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului
judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul
la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui,
vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 80/8 aprilie 2019.
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia gestionarea patrimoniului
Direcția dezvoltare si bugete
Nr. 7195/08.04.2019
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba,
în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație rutieră”
Accidentele de circulaţie înregistrate pe raza judeţului Alba şi la nivelul întregii ţări, în
ultima perioadă au evidenţiat o creştere semnificativă, accidente în urma cărora, se pierd prematur
vieţi omeneşti, se pierde definitiv sau temporar capacitatea de muncă, rezultând şi importante
pagube materiale. Astfel, este necesară organizarea unor activităţi extrașcolare de educaţie rutieră,
cel mai important factor de prevenire a accidentelor rutiere în rândul tinerilor reprezentându-l
factorul educaţional. În procesul de educaţie devine foarte importantă implicarea a cât mai multor
factori - familie, şcoală, autorităţi, mass-media.
Programul ”Educație rutieră” îşi propune realizarea unor activităţi concrete în plan local,
desfăşurate în colaborare cu alte instituții ale statului, cu atribuţii sau preocupări în domeniul
prevenirii accidentelor de circulaţie, precum şi prin angrenarea nemijlocită a tinerilor şi a familiilor
acestora în activităţi educativ-preventive.
Activitățile de bază din cadrul programului ”Educație rutieră” se vor canaliza pe:
 cunoaşterea de către elevi și preșcolari a prevederilor legale privind circulaţia pe drumurile
publice şi consecinţele nerespectării lor;
 cunoaşterea şi adoptarea de către elevi a măsurilor de prevenire a accidentelor rutiere în vederea
reducerii riscului victimal;
 formarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, a unor elevi, care să fie capabili să realizeze
activităţi demonstrative cu caracter preventiv destinate propriilor colegi;
 monitorizarea situaţiei existente în şcoli din punct de vedere al siguranţei elevilor;
 stabilirea unor măsuri comune menite să prevină şi să combată astfel de fapte.
Având în vedere prevederile art. 91 alin 1, lit. e din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean are atribuţii
privind cooperarea interinstituţională, coroborate cu art. 91 alin. 6 lit. a „În îndeplinirea atribuțiilor
ce îi revin, Consiliul judeţean hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane
juridice române sau străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi
realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean”
coroborate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare se propune încheierea unui Protocol de colaborare cu Inspectoratul de
Poliție Județean Alba în vederea organizării activităților din cadrul Programului ”Educație rutieră”
şi alocarea din bugetul local pe anul 2019 a sumei de 17.000 lei pentru finanţarea acestor activități,
conform Anexei.
Asocierea reprezintă ansamblul acţiunilor pe care le realizează administraţia judeţului cu un
scop definit, legat de interesele de dezvoltare ale comunităţii pe care acestea o reprezintă, prin
interacţiune cu persoane fizice sau juridice, principiul de identificare şi realizare a unei astfel de
asocieri fiind interesul comun, imediat sau de perspectivă mai îndelungată.
În considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a prevederilor art. 91 alin. 1 lit.e
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind cooperarea
interinstituţională, propunem adoptarea proiectul de hotărâre în forma inițiată.
Director executiv,
Ioan BODEA

Redactat: Sorina OPREAN

Director executiv,
Marian Florin AITAI
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PREȘEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba
prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în vederea reprezentării
Judeţului Alba la Campionatul Mondial pentru provocarea tehnologiei
„Inspiraţie şi recunoaşterea ştiinţei şi tehnologiei”
FIRST Tech Challenge World Championship Detroit, SUA
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „extraordinară” în luna aprilie 2019;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului
de colaborare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Școlar
Judeţean Alba, în vederea reprezentării Judeţului Alba la Campionatul Mondial pentru
provocarea tehnologiei „Inspiraţie şi recunoaşterea ştiinţei şi tehnologiei” FIRST Tech
Challenge World Championship Detroit, SUA;
- raportul de specialitate nr. 7196/8 aprilie 2019 comun, al Direcției gestionarea
patrimoniului și al Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Alba;
- solicitarea nr. 1897/8 aprilie 2019 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba, înregistrată la
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 7087/8 aprilie 2019
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 1/ 2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5530/2011
privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor
şcolare;
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 încheierea Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba prin
Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în vederea reprezentării
Judeţului Alba la Campionatul Mondial pentru provocarea tehnologiei „Inspiraţie şi
recunoaşterea ştiinţei şi tehnologiei” FIRST Tech Challenge World Championship Detroit,
SUA, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Se alocă suma de 10000 lei din bugetul local al Județului Alba (sumă care va fi
prevăzută și aprobată în bugetul Județului Alba pentru anul 2019), pentru desfășurarea
activităților privind reprezentarea Judeţului Alba la Campionatul Mondial pentru provocarea
tehnologiei "Inspiraţie şi recunoaşterea ştiinţei şi tehnologiei" FIRST Tech Challenge World
Championship Detroit, SUA
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 Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Inspectoratului
Școlar Judeţean Alba, Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului și
Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.
AVIZAT
PREŞEDINTE,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
ION DUMITREL
Vasile BUMBU
Înregistrat cu nr. 81
Alba Iulia, 8 aprilie 2019

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 81/8 aprilie 2019
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
Consiliul Judeţean Alba

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
Inspectoratul Școlar Județean Alba
PROTOCOL DE COLABORARE

PREAMBUL
Inspectoratul Școlar Județean Alba este serviciu public deconcentrat al Ministerului
Educației Naţionale, fiind organizat la nivelul județului și acționează pentru realizarea
obiectivelor sistemului de învățământ, prevăzute de Legea nr. 1/2011 a educației naționale, în
domeniul învățământului preuniversitar.
Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, își propune să susțină promovarea
performanţei în educaţie, precum şi promovarea Judeţului Alba la nivel mondial, prin
participarea Echipei de robotică Team RO001 XEO a Colegiului Naţional „Horea, Cloşca şi
Crişan” Alba Iulia la Campionatul Mondial pentru provocarea tehnologiei "Inspiraţie şi
recunoaşterea ştiinţei şi tehnologiei" FIRST Tech Challenge World Championship Detroit, SUA.
În temeiul Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr.
5530/2011 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a
inspectoratelor şcolar, a Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, precum şi în temeiul atribuțiilor
prevăzute de art. 91 alin. 1 lit. e raportat la art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
PĂRȚILE
1. Județul ALBA prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba
Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, CUI 4562583, cont bancar
RO08TREZ24A675000203030X deschis la Trezoreria Alba Iulia, reprezentat legal prin Ion
DUMITREL, în calitate de Preşedinte, pe de o parte,
și
2. Inspectoratul Școlar Județean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, strada
Gabriel Bethlen, nr. 7, judeţul Alba, CUI 4562648, reprezentat legal prin Eugenia Marcela
DĂRĂMUȘ, în calitate de Inspector Școlar General, pe de altă parte,
convin următoarele:
ARTICOLUL 1 - OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE
(1) Obiectul Protocolului de colaborare îl constituie susţinerea promovării performanţei în
educaţie şi a promovării Judeţului Alba la nivel mondial, prin participarea Echipei de robotică
Team RO001 XEO a Colegiului Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia la Campionatul
Mondial pentru provocarea tehnologiei "Inspiraţie şi recunoaşterea ştiinţei şi tehnologiei" FIRST
Tech Challenge World Championship, care va avea loc în perioada 24-27 aprilie 2019, în
Detroit, SUA.
(2) Prezentul protocol de colaborare stabileşte cadrul de colaborare între parteneri în
vederea îndeplinirii scopurilor prezentului protocol de colaborare. Activităţile și contribuția
fiecărei părți sunt definite în prezentul protocol de colaborare.
ARTICOLUL 2 - SCOPUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE
Prezentul protocol de colaborare are ca scopuri:
 promovarea elevilor talentaţi în domeniul roboticii, în rândul elevilor din Județul Alba;
 Promovarea performanţei în educaţie;
 promovarea spiritului competițional și de echipă;
 promovarea Județului Alba la nivel mondial, prin participarea Echipei de robotică
Team RO001 XEO a Colegiului Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia la etapa mondială
a acestei competiţii.

ARTICOLUL 3 - DURATA PROTOCOLULUI DE COLABORARE
Prezentul acord intră în vigoare la data aprobării acestuia prin hotărâre a Consiliului
Județean Alba și expiră la data de 15 mai 2019.
ARTICOLUL 4 - SURSA FONDURILOR
Suma maximă prevăzută pentru susţinerea promovării Judeţului Alba la nivel mondial,
prin participarea Echipei de robotică Team RO001 XEO a Colegiului Naţional „Horea, Cloşca şi
Crişan” Alba Iulia la Campionatul Mondial pentru provocarea tehnologiei "Inspiraţie şi
recunoaşterea ştiinţei şi tehnologiei" FIRST Tech Challenge World Championship Detroit, SUA,
este de 10000 lei.
Fondurile necesare finanțării acestei activităţii provin din bugetul local al Județului Alba
prin Consiliul Județean Alba.
ARTICOLUL 5 - OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
(1) Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba,
 să suporte, în limita bugetului alocat, cheltuielile legate de deplasarea Echipei de
robotică Team RO001 XEO a Colegiului Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia la
Campionatul Mondial pentru provocarea tehnologiei "Inspiraţie şi recunoaşterea ştiinţei şi
tehnologiei" FIRST Tech Challenge World Championship Detroit, SUA;
 să asigure, prin responsabilul de proiect, sprijinul de specialitate în derularea
activităţii;
Din partea Consiliului Judeţean Alba persoana responsabilă de derularea activităţilor din
cadrul proiectelor ce fac obiectul prezentului protocol este doamna Sorina Oprean - consilier
superior în cadrul Direcției gestionarea patrimoniului – Compartimentul tineret, învăţământ,
sport, relaţii interinstituţionale.
(2) Inspectoratul Şcolar Județean Alba,
 Inspectoratului Școlar Județean Alba, prin Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi
Crişan” Alba Iulia, îi revine întreaga responsabilitate cu privire la organizarea şi desfăşurarea
acţiunilor legate de deplasarea Echipei de robotică Team RO001 XEO a Colegiului Naţional
„Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia la Campionatul Mondial pentru provocarea tehnologiei
"Inspiraţie şi recunoaşterea ştiinţei şi tehnologiei" FIRST Tech Challenge World Championship
Detroit, SUA;
 Să promoveze imaginea judeţului Alba, prin folosirea Logo-ului turistic al judeţului
Alba (care vă va fi pus la dispoziţie în format vectorial);
 să elaboreze un raport de activitate după finalizarea activităţii, referitoare la data și
locul desfășurării, număr de participanți, rezultate etc.;
 să asigure diseminarea activităţii şi a rezultatelor acesteia în rețeaua școlară și
promovarea în mass media și pe site-ul propriu;
Din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba persoana responsabilă de derularea
acţiunilor din cadrul activităţii ce face obiectul prezentului protocol este domnul profesor Ionel
Trifon, Inspector şcolar - Informatică.
ARTICOLUL 6 - CONFLICTUL DE INTERESE
Părţile se obligă să ia toate măsurile necesare evitării oricărui conflict de interese şi va
informa partenerul imediat, despre orice situaţie care conduce sau poate conduce la apariţia unui
asemenea conflict de interese.
ARTICOLUL 7 - AMENDAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE
(1) Orice modificare a Protocolului de colaborare trebuie făcută în scris, printr-un
amendament care trebuie acceptat de cealaltă Parte. Partea care solicită modificarea trebuie să
informeze cealaltă parte cu cel puţin 5 zile înainte de data la care se doreşte intrarea în vigoare a
amendamentului.
(2) Orice modificare a reglementărilor legale cu privire la desfăşurarea acestei activităţi
va fi adusă la cunoştinţa partenerului şi va conduce la aducerea în acord a anexei la prezentul
protocol de colaborare.
(3) Orice modificare a protocolului de colaborare se va supune aprobării Consiliului
Județean Alba și va intra în vigoare la data semnării amendamentului, ulterioare aprobării lui
prin hotărâre.

ARTICOLUL 8 - RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR
(1) Prezentul protocol de colaborare deservește interesul comun al părților, care se obligă
să-l execute întocmai și cu bună-credință.
(2) Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui
protocol de colaborare.
(3) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către una
dintre părți, dă dreptul celeilalte părți să ceară rezilierea protocolului de colaborare, printr-o
notificare scrisă adresată părții în culpă, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data
constatării nerespectării clauzelor protocolului de colaborare.
(4) În cazul în care se constată că, urmare a nerespectării clauzelor, a fost creat un
prejudiciu, partea prejudiciată are dreptul de a solicita repararea acestuia și plata de dauneinterese, după caz, conform normelor legale în vigoare.
ARTICOLUL 9 - FORȚA MAJORĂ
(1) Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale
a obligaţiilor asumate prin prezentul protocol de colaborare. Prin forţă majoră se înţelege un
eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea
protocolului de colaborare şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile
asumate.
(2) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi,
în scris, în maximum 5(cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore, împreună cu
avertizarea asupra efectelor şi întinderii posibile a forţei majore, va fi comunicată în maximum
15(cincisprezece) zile de la apariţie. Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere.
(3) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi
încetarea cauzei acesteia în maximum 15(cincisprezece) zile de la încetare.
(4) Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6 (şase) luni, fiecare
partener poate renunţa la executarea protocolului de colaborare. În nici un caz, nici una din părţi
nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate
obligaţiile până la această dată.
Prezentul protocol de colaborare constituie voinţa comună a părţilor şi s-a semnat
astăzi…………, în 2 (două) exemplare originale în limba română, de egală valoare juridică.
Judeţul Alba, prin
CONSILIUL JUDETEAN ALBA
Președinte,
Ion DUMITREL
Vicepreşedinte,
Marius Nicolae HAŢEGAN
Director executiv,
Marian Florin AITAI
Director executiv,
Ioan BODEA
Director executiv,
Liliana NEGRUŢ
Vizat C.F.P.
Consilier juridic
Întocmit,
Sorina Oprean

Inspectoratul Școlar Județean Alba
Inspector Școlar General,
Prof. Eugenia Marcela DĂRĂMUȘ

ROMÂNIA
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CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în vederea
reprezentării Judeţului Alba la Campionatul Mondial pentru provocarea tehnologiei
„Inspiraţie şi recunoaşterea ştiinţei şi tehnologiei”
FIRST Tech Challenge World Championship Detroit, SUA
Platon definea educația ca fiind „arta de a forma bunele deprinderi sau de a dezvolta
aptitudinile native pentru virtute ale acelora care dispun de ele.”
Conform art. 4 al Legii nr. 1/2011 a Educaţiei naţionale, cu modificările şi completările
ulterioare, Educaţia şi formarea profesională a copiilor, a tinerilor şi a adulţilor au ca finalitate
principală formarea competenţelor, înţelese ca ansamblu multifuncţional şi transferabil de
cunoştinţe, deprinderi/abilităţi şi aptitudini, necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală,
prin realizarea propriilor obiective în viaţă, conform intereselor şi aspiraţiilor fiecăruia şi dorinţei
de a învăţa pe tot parcursul vieţii; integrarea socială şi participarea cetăţenească activă în
societate; ocuparea unui loc de muncă şi participarea la funcţionarea şi dezvoltarea unei
economii durabile; formarea unei concepţii de viaţă, bazate pe valorile umaniste şi ştiinţifice, pe
cultura naţională şi universală şi pe stimularea dialogului intercultural; educarea în spiritul
demnităţii, toleranţei şi respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului; cultivarea
sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile moral-civice şi a respectului pentru
natură şi mediul înconjurător natural, social şi cultural.
Investind in formarea elevilor de azi, adica cei care vor fi specialistii de maine, ajutam la
pregatirea elevilor pentru meseriile celei de-a patra revolutii industriale - ERA DIGITALA.
Prin adresa nr. 1897/08.04.2019, înregistrată la Registratura Consiliului Judeţean Alba cu
nr. 7087/08.04.2019, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba solicită acordarea unui sprijin financiar
pentru susţinerea deplasării Echipei de robotică Team RO001 XEO a Colegiului Naţional al
Colegiului Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia în vederea participării la Campionatul
Mondial pentru provocarea tehnologiei "Inspiraţie şi recunoaşterea ştiinţei şi tehnologiei" FIRST
Tech Challenge World Championship.
Prin încheierea acestui Protocol de colaborare, Consiliul Judeţean Alba va contribui la
susţinerea participării acestei echipe la Campionatul Mondial pentru provocarea tehnologiei
"Inspiraţie şi recunoaşterea ştiinţei şi tehnologiei" FIRST Tech Challenge World Championship,
Judeţul Alba fiind astfel promovat, prin valorile lui creativ-educaţionale, la nivel mondial.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit
căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului
judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul
la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui,
vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 81 din 8 aprilie 2019.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL
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CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia gestionarea patrimoniului
Direcția dezvoltare și bugete
Nr. 7196/08.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în vederea
reprezentării Judeţului Alba la Campionatul Mondial pentru provocarea tehnologiei
„Inspiraţie şi recunoaşterea ştiinţei şi tehnologiei”
FIRST Tech Challenge World Championship Detroit, SUA
Societatea zilelor noastre solicită, mai mult ca oricând, inteligența și capacitatea creatoare
a omului. Întregul climat al viitorului va situa capacitățile intelectuale în condițiile deplinei
afirmări și va da un larg avans dorinței de cunoaștere.
Astfel, prin educație se dorește dezvoltarea conștientă a potențialului biopsihic al omului
și formarea unui tip de personalitate solicitat de condițiile prezente și de perspectiva societății.
Educația are următoarele caracteristici: pune accent pe oameni, urmărește dezvoltarea
unor calități umane și explorarea orizonturilor, este orientată predominant spre pregătirea pentru
viață, are în vedere, cu precădere, întrebări asupra existenței, vizează cu precădere dezvoltarea
unei stări sau a unei structuri atinse, finalitatea în educație îmbină viziunea pe termen scurt cu
cea pe termen lung. Activitatea educațională este dinamică și flexibilă în același timp, iar
educația stimulează idealul ființei umane exprimat prin „a fi și a deveni”.
Judeţul Alba a fost reprezentat, pentru al treilea an la rând, la competiţia naţională pentru
provocarea tehnologiei "Inspiraţie şi recunoaşterea ştiinţei şi tehnologiei" FIRST Tech
Challenge Romania, de către Echipa de robotică Team RO001XEO a Colegiului Naţional
“Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia, competiţie care, de 30 de ani, provoacă liceeni să
construiască şi să programeze un robot pentru a concura în alianţe contra altor echipe. Concursul
promovează lucrul în echipă şi între echipe, chiar şi cu consecinţa ca, ajutând altă echipă, aceasta
să fie mai bună decât a ta. Anul acesta, echipa reprezentantă a judeţului Alba, a reuşit să
surprindă, câştigând cel mai prestigious premiu al competiţiei, premiul Inspire Award 1 st Place,
premiu oferit echipei care înfăţişează cel mai bine valorile FIRST. Câştigarea acestui premiu a
oferit şansa Echipei XEO de a fi invitată să participe, pe lângă alte 3 echipe din România
calificate, la Campionatul Mondial Campionatul Mondial pentru provocarea tehnologiei
"Inspiraţie şi recunoaşterea ştiinţei şi tehnologiei" FIRST Tech Challenge World
Championship care se va desfăşura în perioada 24-27 aprilie 2019, în Detroit, SUA. În acest an,
tema competiției internaționale FIRST Tech Challenge este FTC ROVER RUCKUS,
participanții având misiunea de a crea roboți pentru explorarea altor planete neospitaliere, dar
bogate în metale prețioase, să adune și sorteze bucățile de minereu de aur și de argint pe care le
întâlnesc în cale. Una dintre cele mai mari provocări a fost construirea unui braț care să îi
permită robotului să se urce din nou la bordul navei spațiale.
Art. 2, alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, prevede că Legea are ca
viziune promovarea unui învăţământ orientat pe valori, creativitate, capacităţi cognitive,
capacităţi volitive şi capacităţi acţionale, cunoştinţe fundamentale şi cunoştinţe, competenţe şi
abilităţi de utilitate directă, în profesie şi în societate.
Ca urmare a experienţei în colaborarea cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, acumulată
pe parcursul anilor, s-a constatat necesitatea promovării creativităţii, prin susţinerea reprezentării
Judeţului Alba de către Echipa de robotică a Colegiului Naţional al Colegiului Naţional „Horea,
Cloşca şi Crişan” Alba Iulia, la Campionatul Mondial pentru provocarea tehnologiei "Inspiraţie
şi recunoaşterea ştiinţei şi tehnologiei" FIRST Tech Challenge World Championship.
În urma consultărilor avute cu Inspectoratul Judeţean Şcolar Alba, s-a stabilit, de comun
acord, ca prin parteneriatul încheiat să fie sprijinită Echipa de robotică Team RO001 XEO a
Colegiului Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia pentru a participa la Campionatul

Mondial pentru provocarea tehnologiei "Inspiraţie şi recunoaşterea ştiinţei şi tehnologiei" FIRST
Tech Challenge World Championship.
Având în vedere prevederile art. 91 alin 1, lit. ”e” din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „consiliul judeţean are
atribuţii privind cooperarea interinstituţională”, raportate la art. 91 alin. 6 lit. ”a” „în
îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, consiliul judeţean hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea
sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, inclusiv cu parteneri din societatea
civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de
interes public judeţean”, coroborate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare se propune încheierea Protocolului de
colaborare între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Şcolar Judeţean
Alba, în vederea reprezentării Judeţului Alba la Campionatul Mondial pentru provocarea
tehnologiei "Inspiraţie şi recunoaşterea ştiinţei şi tehnologiei" FIRST Tech Challenge World
Championship Detroit, SUA şi alocarea din bugetul pe anul 2019 a sumei de 10000 lei pentru
finanţarea acestor activități.
În considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a prevederilor art. 91 alin. 1 lit.
”e” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare potrivit cărora „consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind
cooperarea interinstituţională”, propunem adoptarea proiectul de hotărâre în forma inițiată.

Director executiv,
Ioan BODEA

Redactat: Sorina OPREAN

Director executiv,
Marian Florin AITAI
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind acordarea de sprijin financiar unor unităţi de cult din judeţul Alba,
aparţinând cultelor religioase recunoscute din România
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „extraordinară” în luna aprilie 2019.
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind acordarea de sprijin financiar
unor unităţi de cult din judeţul Alba, aparținând cultelor religioase recunoscute din România;
- raportul de specialitate nr. 6921/5 aprilie 2019 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din
cadrul aparatul de specialitate al Consiliului judetean Alba;
Luând în considerare solicitările unitaţilor centrale de cult formulate pe baza cererilor
primite de la unitățile locale de cult aparţinătoare cultelor religioase recunoscute din România ;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
- art. 3 alin. 3 din O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar
pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările
şi completările ulterioare;
- art. 5 din H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar
pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, 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 nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă sprijin financiar unor unități de cult din județul Alba, aparținând cultelor
religioase recunoscute din România în sumă de 1.400.000 lei, conform anexei - parte integrantă a
prezentei hotărâri.
Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 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 şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației
Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia, Unităților centrale de
cult din județul Alba, Secretariatului de Stat pentru Culte, Direcţiei juridică şi administraţie
publică și Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba.
CONSILIERI JUDEȚENI,
AVIZAT,
CHIRIAC Raul Dumitru
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA
DUMITRU Bogdan Mihai
FENEȘER Gheorghe
COMȘA Cătălin Răzvan
Înregistrat cu nr. 71
Alba Iulia, 5 aprilie 2019

Vasile BUMBU
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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre cu privire la acordarea de sprijin financiar unor unităţi de cult
din judeţul Alba, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

Unităţile de cult aparţinătoare cultelor religioase recunoscute din Romania pot beneficia
de sprijin financiar, la cerere, în limita prevederilor bugetare anuale și în conformitate cu
prevederile legale privind stabilirea unor forme de sprijin financiar, cu modificările şi
completările ulterioare, a normelor de aplicare a acestora și a Statutului pentru organizarea şi
funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române.
Conform prevederilor legale, în vigoare, de la bugetele locale pot fi alocate fonduri
pentru:
 construirea ori repararea lăcașelor de cult şi pentru conservarea şi întreţinerea
bunurilor de patrimoniu aparţinând cultelor;
 completarea fondurilor proprii necesare pentru întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de
cult fară venituri sau cu venituri reduse;
 amenajarea şi întreţinerea muzeelor cultural - religioase;
 construirea şi repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau a centrelor de cult, a
sediilor unităţilor de învăţământ teologic proprietate a cultelor recunoscute;
 construirea, amenajarea şi repararea clădirilor având destinaţia de asezăminte de
asistență socială şi medicală ale unităţilor de cult, activităţile de asistentă socială şi medicală
susţinute de acestea, etc.
În conformitate cu prevederile legale în vigoare, alocarea sumelor unităţilor de cult se
realizează prin hotărâri ale consiliului judeţean, la solicitarea unităţii centrale de cult, formulată
pe baza cererilor primite de la unităţile locale de cult, iar justificarea acestora se va face conform
legislației în vigoare.
La repartizarea sumelor unităţilor de cult solicitante s-a ţinut cont şi de structura
confesională a populaţiei stabile, conform recensământului populaţiei din anul 2011.
Având în vedere cele expuse și în baza solicitărilor de la unitățile de cult propunem
alocarea de sprijin financiar prin unitățile centrale de cult conform anexei la proiectul de hotărâre
înregistrat cu nr. 71 din 5 aprilie 2019.
CONSILIERI JUDEȚENI:
CHIRIAC Raul Dumitru
DUMITRU Bogdan Mihai
FENEȘER Gheorghe
COMȘA Cătălin Răzvan

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia Dezvoltare şi Bugete
Nr. 6921/ 5.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind acordarea de sprijin financiar unor unităţi de cult din judeţul
Alba, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

Conform art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de
sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu
modificările și completările ulterioare, se prevede ca de la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru
completarea fondurilor proprii, necesare pentru întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult fără
venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea ori repararea lăcaşurilor de cult şi pentru
conservarea şi întreţinerea bunurilor aparţinând cultelor şi care fac parte din patrimoniul cultural
naţional mobil, precum şi pentru activităţile de asistenţă socială susţinute de acestea;
În conformitate cu prevederile hotărârii Guvernului României nr. 1470/2002, republicată,
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea

prevederilor Ordonanţei Guvernului

României nr. 82/2001, alocarea acestor sume se face prin hotărâri ale consiliilor locale și județene la
solicitarea unităților centrale de cult, formulată pe baza cererilor primite de la unitățile locale de cult.
Unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România pot beneficia, la cerere, de
sprijin financiar, în limita prevederilor bugetare anuale.
Consiliul judeţean poate aloca unităţilor de cult, din bugetul local, sumele necesare pentru
completarea fondurilor proprii destinate:


întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse;



construirii, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor
legale în vigoare, precum şi reparării lăcaşurilor de cult;



conservării şi întreţinerii bunurilor din patrimoniul cultelor religioase;



desfăşurării unor activităţi de asistenţă social și medical ale unităților de cult;



amenajării şi întreţinerii muzeelor cultural-religioase;



construirii, amenajării şi reparării clădirilor având destinaţia de așezăminte de asistenţă socială
şi medicală ale unităţilor de cult;



construirii şi reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult;



construirii şi reparării sediilor unităţilor de învăţământ teologic, proprietate a cultelor
recunoscute.

După acordarea sprijinului financiar, unitățile de cult solicitante au obligația de a depune toate
documentele justificative care să ateste utilizarea sumelor primite, în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului României nr.984 din 6 noiembrie 2014 privind modificarea şi completarea
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei nr.82/2001 privind stabilirea unor
forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din
România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002.
Având în vedere cele prezentate, și considerând că proiectul de hotărâre este întocmit cu
respectarea prevederilor legale, propun Proiectul de hotărâre nr.71/05.04.2019 în forma prezentată.

DIRECTOR EXECUTIV,
MARIAN FLORIN AITAI

Întocmit,
Vasile Zaharie

Anexa la Proiectul de hotărâre nr.71 din 5 aprilie 2019
Nr.
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

PAROHIA
Parohia Ortodoxă Română Aiud II
Parohia Ortodoxă Română Aiud Spital
Parohia Ortodoxă Română Gîmbaş
Parohia Ortodoxă Română Gîmbaş, Filia Pagida
Parohia Ortodoxă Română Gîrbova de Sus
Parohia Reformată Gâmbaş
Parohia Reformată Ciumbrud
Parohia Reformată Sîncrai
Parohia Romano Catolică Bărăbanţ
Paroh. Ortodoxă Română Tolstoi Alba Iulia
Parohia Ortodoxă Română Întâmpinarea Domnului
Mănăstirea Sf. Ioan Botezătorul Alba Iulia
Parohia Ortodoxă Română Oarda de Sus
Parohia Ortodoxă Română Oarda de Jos
Parohia Ortodoxă Română Orizont Alba Iulia
Parohia Ortodoxă Română Cetate I
Parohia Ortodoxă Română Dealul Furcilor
Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba I
Parohia Ortodoxă Română Mihai Viteazul
Parohia Reformată Alba Iulia
Parohia Ortodoxă Română Cartier Nou I
Parohia Ortodoxă Română Miceşti
Parohia Ortodoxă Română Partoş
Parohia Ortodoxă Română Albac
Parohia Ortodoxă Română Almasu de Mijloc
Mănăstirea Martirii Neamului
Parohia Ortodoxă Română Berghin
Parohia Ortodoxă Română Gârde
Biserica Penticostală Calea Vieţii Blaj
Protopopiatul Ortodox Român Blaj
Parohia Ortodoxă Română Blaj Berc
Parohia Ortodoxă Română Blaj Veza
Parohia Ortodoxă Română Mănărade
Parohia Ortodoxă Română Blaj III
Parohia Ortodoxă Română Blaj Tiur
Parohia Reformată Tiur
Mitropolia Greco Catolică Blaj
Parohia Greco Catolică Blaj I
Paroh.Greco - Catolică Bucerdea Grânoasă
Parohia Ortodoxă Romană Bucerdea Grânoasă
Parohia Ortodoxă Română Bucium Saşa
Parohia Ort Rom Roşia Montana II,filia Bucium
Parohia Ortodoxă Română Deal
Parohia Ortodoxă Română Cîlnic
Parohia Ortodoxă Română Dealul Capsei
Parohia Ortodoxă Română Tătârlaua
Parohia Ort. Română Craciunelu de Sus
Parohia Reformată Sântămărie
Parohia Ortodoxă Română Hăpria
Parohia Ortodoxă Română Limba
Parohia Ortodoxă Română Ciuruleasa

Lucrări pentru care se solicită ajutor

Suma propusă

sistem sonorizare biserică
pictură biserică
reparaţii acoperiş biserică
reparaţii curente biserică
reconstrucţie zid sprijin bis
reparaţii curente biserică
reparaţii curente biserică
reparaţii curente biserică
instalat sistem sonorizare biserică
continuat pictură biserică
reparaţii curente biserică
continuat construcţie biserică
reparaţii curente biserică
construcţie biserică
construcţie biserică
construcţie biserică
continuat construcţie biserică
reparaţii ansamblu catedrală
reparaţii pardoseli biserică
reparaţii orgă biserică
continuat construcţii biserică
mobilier şi sonorizare biserică
reparaţii curente biserică
reabilitare, consolidare biserică, altarul lui
Horea curente biserică
reparaţii
confecţionat iconostas
restaurat mobilier, pardoseli bis
construcţie capelă mortuară
reparaţii curente biserică
constructie capelă
automatizări clopot
reparaţii acoperiş biserică
achiziţionat strane bisericeşti
înlocuit ferestre biserică
reparaţii curente biserică
schimbat şi reparaţii geamuri bis
construcție capelă
reparaţii curente biserică
reparaţii şi renovare biserică
reparatii curente biserică
achiziţionat mochetă biserică
reparaţii curente biserică
reparaţii exterioare biserică
reparaţii acoperiş biserică
achiziţionat iconostas
reparaţii curente biserică
reparaţii ext. şi acoperiş bis.
reparaţii curente biserică
reparaţii curente biserică
reparaţii curente biserică
renovare turlă biserică

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
2,000
2,000
2,000
5,000
5,000
12,000
15,000
5,000
7,000
5,000
15,000
5,000
100,000
5,000
2,000
12,000
6,000
5,000
5,000
5,000
10,000
5,000
5,000
7,500
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
2,000
355,000
13,500
3,500
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
10,000
2,000
5,000
5,000
5,000

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

Parohia Ortodoxă Română Cîmpeni Deal Sector 2
Parohia Ortodoxă Română Certege Sf. Gheorghe
Parohia Ortodoxă Română Certege Sf. Nicolae
Parohia Ortodoxă Română Crăciunelu de Jos
Parohia Greco - Catolică Craciunelu de Jos
Parohia Ortodoxă Română Cugir VI
Parohia Ortodoxă Română Cut
Parohia Ortodoxă Română Daia Română
Parohia Ortodoxă Română Boz
Parohia Ortodoxă Română Doştat
Parohia Ortodoxă Română Fărău
Parohia Ortodoxă Română Heria
Parohia Ortodoxă Română Heria filia Sînbenedic
Biserica Adventistă de Ziua a 7-a Galda de Jos
Parohia Ortodoxă Română Cărpiniş
Parohia Ortodoxă Română Reciu
Parohia Ortodoxă Română Gheţar Ocoale
Parohia Ort. Română Gheţar Ocoale, filia Călineasa
Parohia Ortodoxă Română Turdaş
Parohia Ortodoxă RomânăMătişeşti fil.Costeşti
Parohia Ortodoxă Română Trifeşti
Parohia Ortodoxă Română Ţelna
Parohia Ortodoxă Română Şard
Parohia Ortodoxă Română Veseuş
Parohia Reformată Sântămărie Veseuş
Parohia Ortodoxă Poiana Aiudului
Parohia Ortodoxă Română Izvoarele
Parohia Ortodoxă Română Livezile
Parohia Reformată Băgău
Parohia Ortodoxă Română Asânip
Mănăstirea Lupşa
Parohia Ortodoxă Română Hădărău
Parohia Ortodoxă Română Tăuţi
Parohia Ortodoxă Română Presaca Ampoiului
Parohia Ortodoxă Română Lunca Ampoiţei
Paroh. Ortodoxă Română Cisteiul de Târnave
Parohia Ortodoxă Română Mihalţ I
Parohia Ortodoxă Română Mihalţ II
Parohia Ortodoxă Română Obreja
Parohia Greco - Catolică Mihalţ
Parohia Ortodoxă Română Decea
Parohia Ortodoxă Română Ormeniş
Parohia Reformată Decea
Parohia Reformată Miraslău
Parohia Orodoxă Română Lopadea Veche
Paroh. Ort. Rom. Mogoş Micleşti, filia Mămăligani
Paroh. Ort. Rom. Mogoş Cojocani, filia Valea Barnii
Parohia Ort.odoxă Română Mogoş Cojocani
Parohia Ortodoxă Română Mogoş Micleşti
Parohia Ort. Română Stâna de Mureş Filia Copand
Parohia Ortodoxă Română Ocna Mureş I
Parohia Ortodoxă Română Războieni
Parohia Ortodoxă Română Ocna Mureş II
Parohia Ortodoxă Română Ocna Mureş IV
Parohia Ortodoxă Română Ocna Mureş III

sonorizare biserică
reparaţii curente biserica
reparaţii curente biserică
reparaţii turn biserică
reparaţii curente biserică
pictură biserică
achiziţionat şi montat clopot
confecţionat mobilier
reparaţii curente biserică
reparaţii curente biserică,drenaj
continuat construcţie biserică
continuat lucrări catapeteasmă
încălzire centraă biserică
consolidare fundaţie biserică
reparaţii curente biserică
reparaţii ext. bis şi geamuri turn
încălzire centrală biserică
reparaţii curente biserică
reparaţii acoperiş biserică
reparaţii turlă biserică
reparaţii curente biserică
continuat pictură biserică
lucrări hidroizolaţii biserică
construcţie biserică
reparaţii curente biserică
construcţie capelă mortuară
reparaţii interioare biserică
continuat construcţie biserică
reparaţii curente biserică
reparaţii curente biserică
continuat pictură biserică
reparaţii pridvor şi turlă biserică
schimbat acoperiş biserică
reparații curente biserică
înlocuit strane biserică
lambriuri şi mobilier biserică
reparaţii curente biserică
reparaţii curente biserică
finisaje interioare biserică
achiziţionat, montat clopot electric
continuat construcţie biserică
schimbat acoperiş biserică
reparaţii curente biserică
termoizolatie casă rugaciune
reparatţii exterioare biserică
tencuieli şi pictură biserică
reparaţii curente biserică
schimbat uşi si ferestre biserică
reparaţii curente biserică
continuat construcţie biserică
placat soclu şi trepţi biserică
pictură biserică
reabilitare şi amenajări int. bis.
continuat construcţie biserică
continuat pictură biserică

5,000
7,500
7,500
5,000
3,500
9,000
10,000
12,000
7,500
5,000
10,000
7,500
5,000
2,000
7,000
7,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
10,000
2,000
5,000
5,000
5,000
2,000
5,000
10,000
5,000
10,000
10,000
7,500
10,000
5,000
10,000
5,000
5,000
5,000
5,000
2,000
7,500
5,000
5,000
5,000
6,000
6,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

Parohia Ortodoxâ Română Micoşlaca
Parohia Ortodoxă Română Ocoliş
Parohia Ortodoxă Română Runc
Parohia Greco - Catolică Secăşel
Parohia Ortodoxă Română Purcăreţi
Parohia Ortodoxă Romană Poiana Vadului
Parohia Ortodoxă Română Segagea
Parohia Ortodoxă Română Rădeşti
Parohia Reformată Radeşti
Parohia Ortodoxă Română Meşcrec, filia Leorinţ
Parohia Ortodoxă Română Meşcreac
Parohia Ort. Română Roşia de Secaş
Parohia Ortodoxă Română Tău
Parohia Ortodoxă Română Roşia Montană II
Parohia Ort. Română Roşia Montană II, filia Corna
Schitul Sub Piatră
Parohia Ortodoxă Română Sălciua de Sus
Parohia Ortodoxă Română Sălciua de Jos I
Parohia Ortodoxă Română Sălciua de Jos II
Parohia Ortodoxă Română Tărtăria
Parohia Greco - Catolică Sâncel
Parohia Ortodoxă Română Iclod
Parohia Ortodoxă Română Totoi
Parohia Ortodoxă Română Coşlariu
Parohia Ortodoxă Română Scărişoara
Parohia Reformată Sebeş
Parohia Ortodoxă Română Sebeş V
Parohia Ortodoxă Română Sebeş I Secter 2
Parohia Ortodoxă Română Răhău
Parohia Ortodoxă Română Sebeş VI
Parohia Ortodoxă Română Petreşti II
Parohia Ortodoxă Română Sohodol
Parohia Ortodoxă Română Peleş
Parohia Ortodoxă Română Peleş, filia Valea Verde
Parohia Ortodoxă Română Burzoneşti Lazuri
Parohia Ortodoxă Română Geomal
Parohia Ortodoxă Română Stremţ II
Parohia Greco - Catolică Şibot
Parohia Greco - Catolică Sărăcsău
Parohia Ortodoxă Română Balomir
Parohia Ortodoxă Română Şibot
Parohia Ortodoxă Română Biia
Parohia Ortodoxă Română Cunţa
Parohia Ortodoxă Română Coşlariu Nou
Parohia Reformată Teiuş
Parohia Romano Catolică Teius
Parohia Ortodoxă Română Ciugudul de Jos
Mănăstirea Tăuni
Parohia Ortodoxă Română Vadu Moţilor
Parohia Ortodoxă Română Valea Lungă
Parohia Ortodoxă Română Ponorel, fil.Poieni
Parohia Ortodoxă Română Ponorel
Parohia Ortodoxă Română Vinţu de Jos I
Parohia Reformată Vinţu de Jos
Parohia Ortodoxă Română Pătrângeni

înlocuit mobilier scaune biserică
reparaţii curente biserică
reabilitare biserică
reparaţii curente biserică
reparaţii curente biserică
reparaţii turlă biserică
pictură biserică
pictură biserică
reparaţii curente biserică
reparaţii curente biserică
înlocuit mobilier biserică
reparatii curente biserică
încălzire electrică biserică
reparaţii curente biserică
reparaţii învelitoare turn biserică
pictură biserică nouă
achiziţie sistem sonorizare biserică
hidroizolație biserică
reabilitare pridvor
construcţie capelă mortuară
pardosele interioare biserică
construcţie biserică nouă
refacere acoperiş biserică
reparaţii curente biserică
înlocuit jgheaburi biserică
reparaţii curente biserică
pictură biserică
reparaţii curente biserică
schimbat acoperiş biserică
continuat construcţie biserică
dotări mobilier bisericesc
pictură biserică nouă
reparaţii curente biserică
reparaţii curente biserică
pictură biserică
reparaţii paratrăsnet biserică
finalizare catapeteasmă
zugrăveli interioare biserică
zugrăveli interioare biserică
construcţie capelă mortuară
reparaţii exterioare biserică
lucrări reabilitare biserică
construcţie capelă mortuară
reparaţii curente biserică
renovare biserică
refacere instalatie electrica
reparaţii curente biserică
iconostas şi înloc.geamuri şi uşi
reparatii curente biserică
reparaţii curente biserică
reparaţii curente biserică
reparaţii curente biserică
achiziţionat mobilier scaune bis
schimbat geamuri şi tâmplărie bis
reparaţii faţadă biserică

5,000
10,000
5,000
3,500
5,000
5,000
5,000
10,000
2,000
5,000
5,000
5,000
7,500
5,000
5,000
10,000
5,000
5,000
5,000
7,500
3,500
5,000
10,000
5,000
5,000
2,000
5,000
15,000
5,000
5,000
7,000
10,000
7,500
5,000
7,500
8,000
5,000
3,500
3,500
5,000
5,000
7,500
15,000
5,000
2,000
6,000
5,000
5,000
7,500
5,000
5,000
5,000
5,000
2,000
5,000

162 Parohia Ortodoxă Română Feneş
TOTAL

reparaţii acoperiş biserică

5,000
1,400,000

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societății
„Parcul Industrial Cugir” SA, pentru anul 2019
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „extraordinarăˮ în luna aprilie 2019;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi
cheltuieli al Societăţii „ Parcul Industrial Cugir” SA, pentru anul 2019;
- raportul de specialitate nr. 6880 din 5 aprilie 2019 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
- adresa nr. 50/1 aprilie 2019 a Societăţii „Parcul Industrial Cugir” SA cu privire la
aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019, înregistrată la registratura
Consiliului Judeţean Alba cu nr. 6750 din 3 aprilie 2019;
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. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori
economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari
sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinului nr. 3145/2017 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea
formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare
a acestuia;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii „Parcul
Industrial Cugirˮ SA, conform anexelor nr. 1-5, parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcției dezvoltare și
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și directorului general al
Societăţii „Parcul Industrial Cugir” SA, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Societăţii „Parcul
Industrial Cugir” SA, Direcției juridică și administrație publică și Direcţiei dezvoltare şi bugete
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 70
Alba Iulia, 5 aprilie 2019

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE CONSILIUL JUDETEAN ALBA
Operatorul economic S. PARCUL INDUSTRIAL CUGIR S.A.
Sediul/Adresa CUGIR, STRADA VICTORIEI NR. 8A, JUD. ALBA
Cod unic de înregistrare RO 14963620
Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2019
MII LEI

INDICATORI

1

0

2

Nr.
rd.
3

Preliminat Propuneri
an
an curent
precedent
2019
(N-1)
4

1
2
3
4

1281.712
1280.404

2

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)
Venituri totale din exploatare, din care:
subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
Venituri financiare

5

1.308

3

Venituri extraordinare

6

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7
8

I.
1

10=8/7

6=5/4

7

8

9

10

1170.245
1152.245

0.93 1170.245 1170.245
0.93 1152.245 1152.245
0.84 252.110 252.110
40.000
40.000
1.10

100
100

100
100

100

100

100

100

11

571.324

604.635

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)
ch. cu salariile

12

395.118

bonusuri ( sporuri + tichete masa )

14

368.454
346.404
80.050

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

17
18
19
20

cheltuieli cu contributiile datorate de angajator
D. alte cheltuieli de exploatare
Cheltuieli financiare
2
Cheltuieli extraordinare
3

9=7/5

100
100

C. cheltuieli cu personalul, din care:

cheltuieli cu plati compensatorii aferente
disponibilizarilor de personal
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor
organe de conducere si control, comisii si comitete

Estimări
an N+2

100
100

10

13

Estimări
an N+1

0.94 1199.000 1199.000
0.94 1199.000 1199.000

1254.184
1236.486
301.012
36.428

9

%

1199.000
1199.000

Cheltuieli de exploatare, din care:
A. cheltuieli cu bunuri si servicii
B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

II
1

5

%

252.110
40.000

1.06

604.635

604.635

100

100

395.118

395.118

100

100

372.318

372.318

100

100

98.538

1.07
1.07
1.23

98.538

98.538

100

100

189.755
13.115
327.722

196.145
13.372
255.500

1.03
1.02
0.97

196.145
13.372
255.500

196.145
13.372
255.500

100
100
100

100
100
100

17.697

18.000

1.02

18.000

18.000

100

100

27.528
5.363

28.755

1.04
0.81

28.755

28.755

100

100

4.321

4.321

4.321

100

100

372.318

16

21

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

Rezerve legale

25

1.376

1.748

1.27

1.748

1.748

100

100

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de
lege
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

26

20.789

22.686

1.09

22.686

22.686

100

100

1
2
3

27

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru
proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum
şi pentru constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi

4

28
Alte repartizări prevăzute de lege

5

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la
Rd. 25, 26, 27, 28, 29
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de
bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului
economic în exerciţiul financiar de referinţă

6

7

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local
în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite
actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat,
din care:

8

a)
b)
c)
9
VI

29
30

31

32

- dividende cuvenite bugetului de stat
33
- dividende cuvenite bugetului local
33a
- dividende cuvenite altor acţionari
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie
sursă proprie de finanţare
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

34

35
36
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INDICATORI

Nr.
rd.

2

3

1

0

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,
din care

VII

VIII

%

Preliminat Propuneri
an
an curent
precedent
2019
(N-1)
4

5

%

Estimări
an N+1

Estimări
an N+2

9=7/5

10=8/7

6=5/4

7

8

9

10

37

a) cheltuieli materiale
b) cheltuieli cu salariile

38

c) cheltuieli privind prestarile de servicii
d) cheltuieli cu reclama si publicitate

40

e) alte cheltuieli
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

42

39
41

43
1

Alocaţii de la buget

44

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii
anteriori

45

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

IX
X
1

DATE DE FUNDAMENTARE
Nr. de personal prognozat la finele anului

2

Nr.mediu de salariaţi total

3

4

5

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială
(Rd.154 anexa 2)
Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza
cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.155 anexa
2)

46
47

26.000

265

48

10

9

49

7

6

50

4386

53

55

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(Rd.7/Rd.1)x1000
Plăţi restante

9

Creanţe restante

57

7

0.90
0.86

9

9

100

100

6

6

100

100

5488

1.25

5488

5488

100

100

182.915

198.333

1.09

198.333

198.333

100

100

979

976

1.00

976

976

100

100

51

52

6

265

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total
personal mediu ( mii lei/persoana) rd,2/rd.49
Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total
personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului
de stat
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal
mediu (cantitate produse finite/ persoană)

5

265

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

54

56

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

DR. ING. MUNTEAN EMIL NICOLAE

EC. MARIUT ILEANA
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AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE CONSILIUL JUDETEAN ALBA
Operatorul economic S. PARCUL INDUSTRIAL CUGIR S.A.
Sediul/Adresa CUGIR, STRADA VICTORIEI NR. 8A, JUD. ALBA
Cod unic de înregistrare RO 14963620
Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli
MII LEI
Prevederi an precedent
1)

INDICATORI

1

0
I.
1

2
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)
Venituri totale din exploatare
(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:
din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din
a)
care:
a1) din vânzarea produselor
a2) din servicii prestate

3

Realizat
an N-2

3a

Propuneri an curent 2019

Aprobat
conform
conform
HG/Ordi
Hotararii
n
C.A.
comun
4
4a

%

%

7=6d/5

8=5/3a

7

8

din care:
Realizat
Trim I
5

Trim II

Trim III

Trim IV

An

6a

6b

6c

6c1

6d

1

1130.439

1272.800

1281.712

299.750

299.750

299.750

299.750

1199.000

0.94

1.13

2

1130.439

1272.000

1280.404

299.750

299.750

299.750

299.750

1199.000

0.94

1.13

3
4

926.819

1031.000

1031.237
0.063

255.000

255.000

255.000

255.000

1020.000

0.99

1.11

5

194.854

171.000

176.972

35.000

35.000

35.000

35.000

140.000

0.79

0.91

a3)

din redevenţe şi chirii

6

731.844

860.000

854.202

220.000

220.000

220.000

220.000

880.000

1.03

1.17

a4)

alte venituri

7

203.620

241.000

249.167

44.750

44.750

44.750

44.750

179.000

0.72

1.22

203.620

241.000

249.167

44.750

44.750

44.750

44.750

179.000

0.72

1.22

0.800

1.308

b) din vânzarea mărfurilor
din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente
c)
cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:
c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

2

Nr.
rd.

(N-

c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
d) din producţia de imobilizări
venituri aferente costului producţiei în curs de
e)
execuţie
alte venituri din exploatare
f)
(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:
f1) din amenzi şi penalităţi
f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital
(Rd.18+Rd.19), din care:
- active corporale
- active necorporale
f3) din subvenţii pentru investiţii
f4) din valorificarea certificatelor CO2
f5) alte venituri
Venituri financiare
(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

8

0.121

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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Prevederi an precedent
1)

INDICATORI

1

0

2
a) din imobilizări financiare
b) din investiţii financiare

3
II

c) din diferenţe de curs
d) din dobânzi
e) alte venituri financiare
Venituri extraordinare

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)
1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din
care:
A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46),
din care:
Cheltuieli privind stocurile
A1
(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:
a) cheltuieli cu materiile prime
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:
b1) cheltuieli cu piesele de schimb
b2) cheltuieli cu combustibilii
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de
inventar
d) cheltuieli privind energia şi apa
e) cheltuieli privind mărfurile
Cheltuieli privind serviciile executate de terţi
A2
(Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

Nr.
rd.

3
23

Realizat
an N-2

3a

(N-

Propuneri an curent 2019

Aprobat
conform
conform
HG/Ordi
Hotararii
n
C.A.
comun
4
4a

Realizat

5

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

An

6a

6b

6c

6c1

6d

25
26
27
28

0.800

1.308

8

1262.000

1254.184

278.759

306.416

282.103

291.103

1170.245

0.93

1.12

30

1102.676

1243.000

1236.486

274.259

301.916

277.603

286.603

1152.245

0.93

1.12

31

288.190

312.800

301.012

63.335

63.505

58.135

67.135

252.110

0.84

1.04

32

46.266

57.000

40.477

15.000

10.000

10.000

10.000

45.000

1.11

0.87

34

14.209

14.000

10.905

2.500

2.500

2.500

2.500

10.000

0.92

0.77

35
36

1.245
6.005

0.650
5.500

0.650
4.061

1.800

1.800

1.800

1.800

7.200

0.00
1.77

0.52
0.68

37
38
39

4.671
27.265
0.121

3.000
40.000

1.270
28.302

5.000
7.500

7.500

7.500

7.500

5.000
30.000

3.94
1.06

0.27
1.04

4.000

25.000

25.000

34.000

88.000

1.87

1.32

25.000

25.000

30.000

80.000

2.00

1.45

4.000

8.000

1.12

0.87

0.56

1.03

33

48.500

47.086

27.467

41.000

39.948

b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

8.174

7.500

7.138

4.000

46
47

206.283

207.300

213.449

44.335

28.505

23.135

23.135

119.110

48

2.000

4.500

4.500

0.900

0.900

0.900

0.900

3.600

cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate
c)
(Rd.51+Rd.53), din care:

7

1121.217

35.641

cheltuieli privind consultanţa juridică

8=5/3a

29

41

b1)

7=6d/5

24

40

b) cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:

%

din care:

a) cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile
- către operatori cu capital integral/majoritar de
b1)
stat
b2) - către operatori cu capital privat
c) prime de asigurare
Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi
A3 (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+
Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:
a) cheltuieli cu colaboratorii

%

43
44
45

49
50

Pagina 2 din 8

Data 4/10/2019 Ora 11:03 AM

Prevederi an precedent
1)

INDICATORI

0

1
c1)

c2)

Nr.
rd.

2
cheltuieli de protocol, din care:
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările ulterioare

3
51

cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:

53

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi
publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările ulterioare
- tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente
sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările ulterioare
- ch.de promovare a produselor
Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. Nr. 2/2015
d)
(Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:
d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si
sanatate
d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie,
invatamant, social si sport, din care:
d3) pentru cluburile sportive

Realizat
an N-2

3a

(N-

Propuneri an curent 2019

Aprobat
conform
conform
HG/Ordi
Hotararii
n
C.A.
comun
4
4a

%

%

7=6d/5

8=5/3a

7

8

din care:
Realizat

5

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

An

6a

6b

6c

6c1

6d

52
4.500

4.500

0.900

0.900

0.900

0.900

3.600

54

55
56
57
58
59
60

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si
activitati
e) cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane
f) cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:
-interna
-externa
g) cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii
h) cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate
alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din
i)
care:
i1) cheltuieli de asigurare şi pază
i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea
tehnicii de calcul
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională
i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor
corporale şi necorporale, din care:
-aferente bunurilor de natura domeniului public

61
62

0.010

63

2.099

4.000

4.037

1.250

1.250

1.250

1.250

5.000

1.24

1.92

64
65
66

2.099
2.099

2.700
2.700

2.700
2.700

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

4.000
4.000

1.48
1.48

1.29
1.29

67
68

11.875
9.035

10.000
6.800

10.580
6.671

2.550
1.800

2.550
1.800

2.550
1.800

2.550
1.800

10.200
7.200

0.96
1.08

0.89
0.74

69
70

180.514
107.075

182.000
80.000

187.661
78.732

13.990
1.500

2.190
1.500

2.190
1.500

2.190
1.500

20.560
6.000

0.11
0.08

1.04
0.74

71

8.374

3.300

2.760

0.690

0.690

0.690

0.690

2.760

1.00

0.33

72

0.750

73

12.000

11.800

11.800

74
i5)

cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale

75
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Prevederi an precedent
1)

INDICATORI

0

1

2
cheltuieli privind recrutarea şi plasarea
personalului de conducere cf. Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 109/2011
i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte
anunţuri
j) alte cheltuieli
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:
ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
a)
minerale
ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice
b)
şi resursele minerale
c) ch. cu taxa de licenţă
d) ch. cu taxa de autorizare
e) ch. cu taxa de mediu
f) cheltuieli cu alte taxe şi impozite

Nr.
rd.

3

Realizat
an N-2

3a

(N-

Propuneri an curent 2019

Aprobat
conform
conform
HG/Ordi
Hotararii
n
C.A.
comun
4
4a

%

%

7=6d/5

8=5/3a

7

8

din care:
Realizat

5

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

An

6a

6b

6c

6c1

6d

i6)

76
77
78

19.815

14.445

14.445

72.550

10.165

40.000

36.428

10.000

10.000

10.000

10.000

40.000

1.10

3.58

81
82
83
84
85

10.165

40.000

36.428

10.000

10.000

10.000

10.000

40.000

1.10

3.58

C. Cheltuieli cu personalul
(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:

86

526.916

590.200

571.324

137.469

176.260

145.453

145.453

604.635

1.06

1.08

C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

87

274.416

379.700

368.454

92.871

100.749

100.749

100.749

395.118

1.07

1.34

88
89

253.646
253.646

357.700
302.700

346.404
278.404

87.171
69.600

95.049
75.660

95.049
75.660

95.049
75.660

372.318
296.580

1.07
1.07

1.37
1.10

55.000

68.000

17.571

19.389

19.389

19.389

75.738

1.11

20.770

22.000

22.050

5.700

5.700

5.700

5.700

22.800

1.03

1.06

20.770

22.000

22.050

5.700

5.700

5.700

5.700

22.800

1.03

1.06

C1

79

23.845

80

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

a) salarii de bază
b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului
de bază (conform CCM)
c) alte bonificaţii (conform CCM)
Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din
C2
care:
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, din care:
- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu
modificările ulterioare;
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;
b) tichete de masă;
c) vouchere de vacanţă;
d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul
obtinut în anul precedent
e) alte cheltuieli conform CCM.

90
91
92

93
94

95
96
97
98
99
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Prevederi an precedent
1)

INDICATORI

0

1

2
Alte cheltuieli cu personalul
C3
(Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:
a) ch. cu plăţile compensatorii aferente
disponibilizărilor de personal
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor
hotărâri judecătoreşti
c) cheltuieli de natură salarială aferente
restructurarii, privatizarii, administrator special, alte
comisii si comitete
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor
C4 organe de conducere si control, comisii si comitete
(Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:
a) pentru directori/directorat
-componenta fixă
-componenta variabilă
b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de
supraveghere, din care:
-componenta fixă
-componenta variabilă
c) pentru AGA şi cenzori

C5

d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit
legii
Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator

D. Alte cheltuieli de exploatare
(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din
care:
cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123),
a)
din care:
- către bugetul general consolidat
- către alţi creditori
b) cheltuieli privind activele imobilizate
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata
c)
personalului
d) alte cheltuieli
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi
e)
necorporale
ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi
f)
provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:

Nr.
rd.

3

Realizat
an N-2

3a

(N-

Propuneri an curent 2019

Aprobat
conform
conform
HG/Ordi
Hotararii
n
C.A.
comun
4
4a

%

%

7=6d/5

8=5/3a

7

8

din care:
Realizat

5

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

An

6a

6b

6c

6c1

6d

100
101
102

103

104
105
106
107

156.300
121.571
97.776
23.795

197.500
152.000
121.000
31.000

189.755
144.311
120.516
23.795

41.504
30.129
30.129

71.633
60.258
30.129
30.129

41.504
30.129
30.129

41.504
30.129
30.129

196.145
150.645
120.516
30.129

1.03
1.04
1.00
1.27

1.21
1.19
1.23
1.00

108
109
110

34.729
34.729

45.500
45.500

45.444
45.444

11.375
11.375

11.375
11.375

11.375
11.375

11.375
11.375

45.500
45.500

1.00
1.00

1.31
1.31

113

96.200

13.000

13.115

3.094

3.878

3.200

3.200

13.372

1.02

0.14

115

277.405

300.000

327.722

63.455

64.015

64.015

64.015

255.500

0.78

1.18

120

3.239

9.000

12.268

2.500

2.500

2.500

2.500

10.871

0.89

121

274.166

260.000

258.823

60.955

61.515

61.515

61.515

245.500

0.95

31.000

56.631

111
112

115
116
117
118
119

122
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0.94

Prevederi an precedent
1)

INDICATORI

1

0

f1)

2
cheltuieli privind ajustările şi provizioanele

-provizioane privind participarea la profit a
salariaţilor
- provizioane in legatura cu contractul de
f1.2)
mandat
venituri din provizioane şi ajustări pentru
f2)
depreciere sau pierderi de valoare , din care:
f1.1)

2

f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.129+ rd.130),
din care:
- din participarea salariaţilor la profit
- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a
activelor circulante
- venituri din alte provizioane
Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din
care:
cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din
a)
care:
a1) aferente creditelor pentru investiţii
a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

cheltuieli din diferenţe de curs valutar
b)
(Rd.136+Rd.137), din care:
b1) aferente creditelor pentru investiţii
b2)
3

aferente creditelor pentru activitatea curentă

c) alte cheltuieli financiare
Cheltuieli extraordinare
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

III

IV
V
1

2

3

3a

Propuneri an curent 2019

Aprobat

%

%

7=6d/5

8=5/3a

7

8

din care:

conform
conform
HG/Ordi
Hotararii
n
C.A.
comun
4
4a

Realizat

5

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

An

6a

6b

6c

6c1

6d

31.000

50.426

30.129

31.000

30.000

30.129

23.795

30.129

23.795

31.000

23.795

31.000

124
125
126

35.453

127
128
129
130

35.453

131

18.541

19.000

17.697

4.500

4.500

4.500

4.500

18.000

1.02

0.95

132

18.541

19.000

17.697

4.500

4.500

4.500

4.500

18.000

1.02

0.95

133

16.800

19.000

17.697

4.500

4.500

4.500

4.500

18.000

1.02

9.222

10.800

27.528

20.991

-6.666

17.647

8.647

28.755

1.04

2.99

1.915

1.730

5.363

4.321

0.81

2.80

1130.439

1272.000

1281.712

1199.000

0.94

1.13

274.416
253.646
20.770

379.700
302.700
22.000

368.454
278.404
22.050

395.118
296.580
22.800

1.07
1.07
1.03

1.34
1.10
1.06

134
135
136
137
138
139
140
141

cheltuieli nedeductibile fiscal

142
143

salarii de baza
bonusuri ( tichete de masa )

Realizat
an N-2

123

venituri neimpozabile
IMPOZIT PE PROFIT
DATE DE FUNDAMENTARE
Venituri totale din exploatare, din care:
a)
venituri din subventii si transferuri
alte venituri care nu se iau in calcul la
b)
determinarea productivitatii muncii, cf. Legii
anuale a bugetului de stat
Cheltuieli de natura salariala ( rd. 87), din care:
a)
b)

Nr.
rd.

(N-

144
145

146
147
148
149
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Prevederi an precedent
1)

INDICATORI

1

0

2
sporuri
Cheltuieli cu salariile (Rd.88)
Nr. de personal prognozat la finele anului
Nr.mediu de salariaţi
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)
a) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala
(rd.147-rd.93-rd.98)/rd.153/12*1000
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ,
b)
recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat
c)

3
4
5
6

Nr.
rd.

3
150
151
152
153

154

Realizat
an N-2

(N-

Propuneri an curent 2019

Aprobat

%

%

7=6d/5

8=5/3a

7

8

din care:

conform
conform
HG/Ordi
Hotararii
n
C.A.
comun
3a
4
4a
55.000
253.646
357.700
10
10
7
7.0

Realizat

5
68.000
346.404
10
7

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

6a

6b

6c

6c1

An
6d
75.738
372.318
9
6.0

1.11
1.07
0.90
0.86

1.37
1.00
1.00

3267

4520

4386

5488

1.25

1.34

166.566

181.714

182.915

198.333

1.08

1.10

155
7

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total
a)
personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total
b) personal mediu recalculata cf. Legii anuale a
bugetului de stat
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total
c) personal mediu (cantitate produse finite/persoană)
W=QPF/Rd.153
Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi
c1)
fizice, din care
- cantitatea de produse finite (QPF)
- pret mediu (p)
- valoare=QPF x p
- pondere in venituri totale de exploatare =
Rd.159/Rd.2
Plăţi restante
7
Creanţe restante, din care:
8
- de la operatori cu capital integral/majoritar de
stat
- de la operatori cu capital privat
- de la bugetul de stat
- de la bugetul local
- de la alte entitati
Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul
9
ramas de rambursat)

156

157

158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,
Dr. Ing. Emil Nicolae Muntean

COMPARTIMENTUL
FINANCIAR CONTABIL
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Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale
Nr
Crt

INDICATORI

0

I.
1
2.
3.

1

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:
Venituri din exploatare

Prevederi an N-2
Aprobat
Realizat
2

3

%
4=3/2
4

Prevederi an precedent (N-1)
Aprobat
Realizat
5

6

mii lei
%
7=6/5
7

1119.263

1130.361

100.992

1272.800

1281.712

100.700

1119.263

1130.361

100.992

1272.000

1280.404

100.661

0.800

1.308

Venituri financiare
Venituri extraordinare

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,
COMPARTIMENTUL
Dr. Ing. Emil Nicolae Muntean

FINANCIAR CONTABIL
Ec. Ileana Mariut

Pagina 1 din 1

Data 4/10/2019 Ora11:03 AM

Anexa nr.4
Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

INDICATORI
0
I

1
1

2
3

4

II
1

2

3

2
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
Surse proprii, din care:
a) - amortizare
b) - profit
Alocaţii de la buget
Credite bancare, din care:
a) - interne
b) - externe
Alte surse, din care:
aport capital Consiliul Judetean Alba
- (denumire sursă)
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
Investiţii în curs, din care:
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii
administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii
administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de
gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al
unităţii administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
Investiţii noi, din care:
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii
administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii
administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de
gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al
unităţii administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),
din care:
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii
administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii
administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de
gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al
unităţii administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)

4
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:
a) - interne
b)- externe
CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

Dr. Ing. Emil Nicolae Muntean

an precedent (N-1)
Data
finaliză
Realizat/
Aprobat
rii
Preliminat
4
3
5
265
265
265
265
265
265

Mii lei
Valoare
2019

an N+1

an N+2

6

7

8

246
246
246

246
246
246

246
246
246

265

265

246

246

246

102
102

102
102

83
83

83
83

83
83

163
163

163
163

163
163

163
163

163
163

COMPARTIMENTUL
FINANCIAR CONTABIL
Ec. Ileana Mariut
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Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

Nr.
crt.

Măsuri

0
Pct.
I

Termen de
realizare

1

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut
şi reducere a plăţilor restante
1 Măsura 1…………………….
2 Măsura
2…………………….
.

.
.
.
.
Masura
n…………
TOTAL Pct. I
Cauze care diminuează efectul măsurilor
prevăzute la Pct. I
1 Cauza 1…………………….
2 Cauza 2…………………….

2

mii lei
an N+2

an precedent (N-1)

an curent (N)

an N+1

Preliminat / Realizat

Influenţe (+/-)

Influenţe (+/-)

Influenţe (+/-)

Rezultat
brut (+/-)

Plăţi
restante

Rezultat
brut

Plăţi
restante

Rezultat
brut

Plăţi
restante

Rezultat
brut

Plăţi
restante

3

4

5

6

7

8

9

10

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

Pct.
II

.
.
.
.
.
Cauza n………………….

TOTAL Pct. II
Pct.
III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI

Dr. Ing. Emil Nicolae Muntean

FINANCIAR CONTABIL
Ec. Ileana Mariut
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
al Societății „Parcul Industrial Cugir” SA, pentru anul 2019

În conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare
la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt
acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară operatorii
economici trebuie să prezinte în vederea aprobării bugetul de venituri şi cheltuieli, după
adoptarea legii bugetului de stat pe anul respectiv.
Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societății „Parcul Industrial Cugir“ SA
transmis spre aprobare Consiliului Judeţean Alba prin adresa nr. 50/01.04.2019 este întocmit în
conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 3.145/2017 privind
aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de
fundamentare a acestuia.
Principalele prevederi ale bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 sunt:
 Veniturile totale prognozate în sumă de 1.199,000mii lei;
 Cheltuielile totale prognozate în sumă de 1.170,245 mii lei;
 Profitul brut estimat a se realiza în anul 2019 este de 28,755 mii lei;
Programul de investiţii prezentat în anexa la bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul
2019 prevede realizarea unor investiţii pe parcursul anului în valoare totală de 246 mii lei din
surse proprii.
Ţinând cont de cele prezentate mai sus vă supunem dezbaterii şi aprobării proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 70 din 05 aprilie 2019 privind aprobarea Bugetului de venituri şi
cheltuieli al Societății „Parcul Industrial Cugir SA“, pentru anul 2019, în forma prezentată.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia Dezvoltare şi Bugete
Nr. 6880 din 05.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
cu privire la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al
Societăţii “Parcul Industrial Cugir“ SA, pentru anul 2019

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului României, nr.26/2013 privind
întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile
administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o
participaţie majoritară operatorii economici trebuie să prezinte, organelor administraţiei publice,
în vederea aprobării bugetul de venituri şi cheltuieli, după adoptarea legii bugetului de stat pe
anul respectiv
Potrivit prevederilor de mai sus și în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului
Finanțelor Publice privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli,
precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, Societatea “Parcul Industrial Cugir SA“, a
transmis spre aprobare Consiliului Judeţean Alba prin adresa nr. 50/01.04.2019, înregistrată la
registratura Consiliului județean Alba cu nr. 6750/03.04.2019, Bugetul de venituri şi cheltuieli
pentru anul 2019 precum şi anexele de fundamentare ale acestuia.
Principalii indicatori ai Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019, sunt :
Indicatori
Propuneri 2019
lei
Venituri totale, din care:
1.199.000
Venituri din exploatare
1.199.000
Cheltuieli totale, din care:
1.170.245
Cheltuieli de exploatare
1.152.245
Cheltuieli financiare
18.000
Profit
28.755
La fundamentarea bugetului, s-au luat în considerare veniturile estimate a se realiza din
activitatea derulată conform obiectului principal de activitate, administrarea imobilelor pe bază
de tarife și venituri generate de activități din domeniul secundar, cum ar fi: distribuția energiei de
joasă tensiune, distribuția gazelor naturale, distribuția de apă și asigurarea canalizării și alte
prestări de servicii. Cheltuielile au fost fundamentate ţinând cont atât de veniturile prognozate a
se realizate în anul 2019 cât şi cheltuielile preliminate în anul 2018.
Având în vedere aspectele de mai sus, prezentăm spre aprobare Proiectul de hotărâre nr.
70/05.04.2019 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societății “Parcul
Industrial Cugir SA“, pentru anul 2019.
Director executiv
Marian Florin AITAI
Întocmit, Dana Găisean

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii
„Drumuri şi Poduri Locale Alba“ SA, pentru anul 2019
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „extraordinarăˮ în luna aprilie 2019;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi
cheltuieli al Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA, pentru anul 2019;
- raportul de specialitate nr. 7002 din 8 aprilie 2019 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
- adresa nr. 1529/05.04.2019 a Societăţii „ Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA cu privire
la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019, înregistrată la registratura
Consiliului Judeţean Alba cu nr. 6991 din 5 aprilie 2019;
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. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori
economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari
sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinului nr. 3145/2017 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea
formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare
a acestuia;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii „Drumuri şi
Poduri Locale Alba“ SA, conform anexelor nr. 1-5, parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcției dezvoltare și
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și directorului general al
Societăţii „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA, va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Societăţii
„Drumuri și Poduri Locale Alba” SA, Direcției juridică și administrație publică și Direcţiei
dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 72
Alba Iulia, 8 aprilie 2019

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii
“Drumuri şi Poduri Locale Alba“ SA pentru anul 2019
Consiliul Judeţean Alba este acţionar unic la societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba”
SA. În conformitate cu prevederile privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor
operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori
majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, bugetele de venituri şi cheltuieli
ale operatorilor economici la care unităţile administrativ teritoriale sau instituţiile publice sunt
acţionari unici se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean.
În acest sens Societatea Drumuri şi Poduri Locale Alba SA prin adresa nr.
1529/05.04.2019, prezintă spre aprobare Consiliului Judeţean Alba, Bugetul de venituri şi
cheltuieli pentru anul 2019, sub forma şi structura aprobată de Ministerul Finanțelor Publice.
La elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019, s-a ținut cont de
valoarea lucrarilor deja contracte aflate în curs de execuție, în sumă de 31.000 mii lei, pentru
perioada 2019-2020.
Principalele prevederi ale bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019, sunt:
 Venituri totale prognozate în sumă de 20.250 mii lei;
 Cheltuieli totale prognozate în sumă de 20.100 mii lei;
 Profit brut estimat în sumă de 150 mii lei;
În vederea realizării indicatorilor propuși în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019, se
stabilesc următoarele obiective:
a) creșterea veniturilor din exploatarea activelor societății;
b) monitorizarea costurilor de exploatare și optimizarea permanenta a acestora, astfel
încât activitatea societății să se realizeze cu încadrarea în costurile prognozate;
c) urmărirea obținerii unei marje de profit, care să permită crearea surselor proprii de
dezvoltare a societății;
Ţinând cont de cele prezentate mai sus vă supunem dezbaterii şi aprobării proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 72 din 8 aprilie 2019 privind aprobarea Bugetului de venituri şi
cheltuieli al Societății “Drumuri şi Poduri Locale Alba“ SA, pentru anul 2019, în forma
prezentată.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia Dezvoltare şi Bugete
Nr. 7002 din 8.04.2019
RAPORT DE SPECIALITATE
cu privire la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al
Societăţii “Drumuri şi Poduri Locale Alba“ SA pentru anul 2019
Ordonanţa Guvernului României nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare
la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt
acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, prevede reguli
pentru execuţia, rectificarea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli de către organele
administraţiei publice centrale sau locale, după caz. Conform prevederilor actului normativ de
mai sus, ulterior aprobării bugetului de stat, operatorii economici au obligaţia întocmirii
bugetului de venituri şi cheltuieli şi prezentării acestuia în vederea aprobării.
Potrivit dispoziţiilor Ministerului Finanțelor Publice, privind aprobarea formatului şi
structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia,
Societatea Drumuri şi Poduri Locale Alba SA prezintă spre aprobare Consiliului Judeţean Alba
prin adresa nr. 1529/05.04.2019, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba sub
nr.6991/5.04.2019, Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019.
Principalii indicatori ai Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 supus aprobării
sunt:
-mii leiIndicator
Prevederi 2019
0
1
Venituri totale, din care:
20.250,00
Venituri din exploatare (activitatea de bază)
20.250,00
Cheltuieli totale, din care:
20.100,00
Cheltuieli de exploatare
20.030,00
Cheltuieli financiare
70,00
Rezultatul brut
150,00
Potrivit notei justificative prezentate de către societate, veniturile totale vor fi realizate
din executarea lucrărilor specifice de drumuri, din producerea și vânzarea de mixturi asfaltice
precum și din prestarea de servicii. La data întocmirii proiectului de buget, valoarea lucrărilor
contractate de societate este de 31.000.000 lei, pentru perioada 2019-2020. Cheltuielile totale au
fost dimensionate astfel încât să asigure realizarea veniturilor propuse cu un minim de
profitabilitate.
Societatea a prevăzut închiderea exerciţiului financiar pe anul 2019 cu un profit brut în
sumă de 150 mii lei.
Având în vedere aspectele de mai sus, prezentăm spre aprobare Proiectul de hotărâre
nr.72/08.04.2019 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii “Drumuri şi
Poduri Locale Alba“ SA pentru anul 2019.

DIRECTOR EXECUTIV,
Marian Florin AITAI

Întocmit: Elisabeta Ana Androne

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor
publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii,
în anul 2019

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „extraordinarăˮ în luna aprilie 2019;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind constituirea şi utilizarea
excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral
sau parţial din venituri proprii, în anul 2019;
- raportul de specialitate nr. 7297/9 aprilie 2019 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. b, alin. 3 lit. a şi lit. d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si
completările ulterioare;
- Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale
instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri
proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor
interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor
fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice,
indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, aprobate prin Ordinul
ministrului finanțelor publice nr. 720/2014, cu modificările şi 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 constituirea în anul 2019 a excedentului bugetului local, rezultat la 31
decembrie 2018, în sumă de 129.448,87 mii lei.
Art. 2. Se aprobă utilizarea în anul 2019 a sumei de 128.981,87 mii lei din excedentul
bugetului local, rezultat la 31 decembrie 2018, astfel:
a.) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele dintre
veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul 2019, suma de 5.029 mii
lei (ca sursa de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare);
b.) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, în anul 2019, suma
de 123.952,87 mii lei, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă constituirea şi utilizarea în anul 2019 de către Direcţia Publică
Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba a excedentului bugetului instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, rezultat la 31 decembrie 2018, în
sumă de 50,59 mii lei, pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare.
Art. 4. Se aprobă constituirea şi utilizarea în anul 2019 de către Spitalul Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia a excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral
sau parţial din venituri proprii, rezultat la 31 decembrie 2018, în sumă de 795,20 mii lei, astfel:

a.) pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare, suma de 657,30 mii lei;
b.) pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, suma de 137,90 mii lei.
Art. 5. Se aprobă constituirea şi utilizarea în anul 2019 de către Spitalul de
Pneumoftiziologie Aiud a excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii, rezultat la 31 decembrie 2018, în sumă de 6,53 mii lei,
pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare.
Art. 6. Se aprobă constituirea şi utilizarea în anul 2019 de către Muzeul Naţional al Unirii
Alba Iulia a excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii, rezultat la 31 decembrie 2018, în sumă de 99,65 mii lei, pentru
acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare.
Art. 7. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a ordonatorilor terțiari
de credite, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 8. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației
Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; Ordonatorilor terţiari de
credite în extras; Direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

Înregistrat cu nr. 83
Alba Iulia, 9 aprilie 2019

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 83/9 aprilie 2019
Programul obiectivelor de investiţii de interes judeţean
finanţate din excedentul bugetului local, pe anul 2019
mii lei
Nr.
Crt.
0
A.

Denumirea obiectivului
A
TOTAL, din care:
Capitolul 51.02 Autorităţi publice şi acţiuni externe

I. Obiective de investiţii:
Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean
1.
Alba cu extindere

Buget 2019
1
123,952.87
13,821.60
11,892.00
11,530.00

2.

Reabilitare și refuncționalizare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii
Alba Iulia - Sala Unirii

237.00

3.

Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii
Alba Iulia - Muzeul Naţional al Unirii (PT)

20.00

Valorificarea vestigiilor arheologice descoperite la obiectivul de
4. investiţii „Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul
Județean Alba cu extindereˮ

30.00

Amenajare depozit de ceramică veche (PT)
Alte cheltuieli de investiţii:
Autoutilitara
Tehnică de calcul si echipamente de comunicații
Echipamente IT
Realizare busturi
Software, programe informatice, aplicații( software proiectare, soluție
5.
antivirus, bitdefender, soluție intranet, licențe, aplicații, etc)
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii
6. Alba Iulia - Muzeul Naţional al Unirii - Studiu de parament și
stratigrafic
Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii
7. Alba Iulia - Muzeul Naţional al Unirii - branșamente utilități , studii,
avize, acorduri (post trafo), etc

5.
II.
1.
2.
3.
4.

Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean
8. Alba cu extindere - branșamente utilități, studii, avize, acorduri, etc (post
trafo)
9. Realizare PUZ Bastion Sfântul Mihail
10. Realizare PUZ zona Muzeu - Sala Unirii
Construire arhiva Consiliul Județean Alba - studiu de fezabilitate, studii,
11.
expertize, avize, acorduri
12.

Expertiză tehnică imobil Piața Ion I. C. Brătianu, nr. 21 (fosta Banca
Raiffeisen)

Studiu fezabilitate privind realizarea bornelor arhitecturale de intrare în
Județul Alba
B. Capitolul 54.00 Alte servicii publice generale
I. Obiective de investiţii Serviciul Județean Salvamont-Salvaspeo:
1. Alimentare cu apă container din localitatea Rimetea
2. Racord energie electrică container din localitatea Rimetea
13.

75.00
1,929.60
87.00
169.00
707.30
70.00
202.30
4.00

250.00

250.00
50.00
50.00
50.00
20.00
20.00
459.75
132.20
25.00
25.00

3.
4.
5.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
III.
C.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
D.
I.
1.

Racord energie electrică container din localitatea Arieșeni
Racord energie electrică container din zona Șureanu
Containere
Alte cheltuieli de investiţii Serviciul Județean Salvamont-Salvaspeo:
ATV
Calculator
Laptop
Staţii digitale tetra Alba Iulia
Staţii digitale tetra intervenţii
Staţii digitale tetra intervenţii mașini
Masa sedinţă
Accesorii mașină
Dispozitiv de protecţie în avalanşă tip airbag
Targă de evacuare şi salvare
Cască de protecţie salvator aero
Instalare sistem supraveghere container din zona Şureanu
Instalare sistem supraveghere container din localitatea Arieşeni
Instalare sistem supraveghere container din localitatea Rimetea
Licenţă office
Soft-uri Rescue Rigger
Dotări independente Direcția Publică Comunitară de Evidență a
Persoanelor Alba
CAPITOL 60.02 - Apărare Națională – CMJ
Alte cheltuieli de investiţii:
Autoutilitară
Multifuncțional laser A3 color
Multifuncțional laser A4 color
Expertiză tehnică, Mansardare corp C1 a imobilului situat în municipiul
Alba Iulia, str. Regina Maria, nr. 6, județul Alba
Mansardare corp C1 a imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str.
Regina Maria, nr. 6, județul Alba - DALI, studii, expertize, avize,
acorduri
Capitolul 66.00 Sănătate, din care:
Obiective de investiţii:
Extindere și dotare Unitatea de Primiri Urgență a Spitalului Județean de
Urgență Alba Iulia (PT)

2. Construire Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Mansardare Policlinica (Corpuri clădire C+D) la Spitalul Județean de
Urgență Alba Iulia
Recompartimentări secția I și II Clădire Spitalul de Pneumoftiziologie
4.
Aiud - proiect tehnic și execuție
Stație oxigen - proiect tehnic și execuție Spitalul de Pneumoftiziologie
5.
Aiud
II. Alte cheltuieli de investiţii:
3.

1. Mansardare Corp F (Expertiza tehnica de rezistenta la cerinta A1 și studiu
geotehnic) Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
2. Reabilitare Clădire Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud - expertize, avize,
acorduri
III. Dotări independente Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
IV. Dotări independente Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud

25.00
25.00
32.20
256.55
62.00
12.60
10.00
6.00
16.00
24.00
3.00
53.30
23.00
17.85
8.20
5.50
5.60
5.50
0.40
3.60
71.00
145.00
145.00
76.00
13.00
6.00
10.00

40.00
18,363.35
4,690.94
261.00
533.94
3,073.00
293.00
530.00
71.00
31.00
40.00
7,607.58
1,043.00

V.
1.
2.
3.

Reparaţii capitale Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia:
RK Centru Multifuncțional de Sănătate Ocna Mureș
RK Farmacie
RK Secțiile Cardiologie, Medicină Internă

4. RK și schimb de destinație din Școala Postliceală Sanitară în Secție
Recuperare, Medicină fizică și Balneologie și extindere Ambulator
5. RK Bloc operator
6. RK Secția Pediatrie, Oftalmologie
7. RK Cai de acces și subsol
8. RK Dispensar TBC
9. RK Post Trafo spital
VI. Cofinanțare proiecte
Proiect Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Alba
Iulia - Cofinanțare Cod SMIS 114211

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

3,621.00
943.00
20.00
562.00
750.00
600.00
44.00
12.00
150.00
540.00
1,329.83
147.42

Proiect Îmbunătățirea accesului populației din Regiunea Centru la
servicii medicale de urgență prin dotarea cu aparatură de înaltă
performanță-cofinanțare Cod SMIS 125222 - Spitalul Județean de
Urgență Alba Iulia
Proiect Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim
ambulatoriu pentru populația județelor Sibiu și Alba - cofinanțare Cod
SMIS 125264 - Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

5.74

Proiect Reabilitare energetică a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud
Capitolul 67.00 Cultură, recreere şi religie
Obiective de investiţii:
Sală Polivalentă de sport cu capacitate 1800-2000 locuri, municipiul Blaj
Alte cheltuieli de investiţii:
Mobilier urban, sisteme de expunere, etc, Museikon
Vitrine expunere exterioară Museikon
Sistemul de detecție incendiu wireless Castel Sîncrai
Restaurare zid estic Bastion Sf. Mihail, caponieră și morgă - DALI,
studii, expertize, avize, acorduri

1,172.35
23,293.40
15,000.00

Amenajare și împrejmuire curte Castel Sîncrai - studiu de fezabilitate,
studiu, expertize, avize acorduri
Realizarea expoziției permanente în Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia,
etapa I
Realizarea expoziției permanente în Sala Unirii Alba Iulia
Modul client Z 39.50 (TINREAD) - Biblioteca Județeană Lucian Blaga
Alba
Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia
Obiective de investiţii:
Lucrări de intervenție asupra clădirii pentru reabilitarea și extinderea
Teatrului de Păpuși „Prichindelˮ Alba Iulia

Reabilitare amenajare și împrejmuire curte (gard imprejmuire și curte
interioară) Teatrul de Papusi „Prichindelˮ Alba Iulia - Proiect tehnic,
2.
detalii de execuție, caiete de sarcini, documentație tehnică DTAC și
DTOS pentru autorizarea lucrărilor de construcții, avize, acorduri
II. Dotari independente Teatrul de Papusi „Prichindelˮ Alba Iulia
Centrul de Cultura „Augustin Bena” Alba Iulia
I. Dotări independente Centrul de Cultura "Augustin Bena” Alba Iulia
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

4.32

15,000.00
5,245.50
100.00
60.00
57.50
40.00
30.00
3,533.00
1,400.00
25.00
1,335.00
1,010.00
1,000.00

10.00
325.00
668.00
668.00
1,044.90

I. Alte cheltuieli de investiţii:
Proiectare-execuție pentru stație reglare și redimensionarea conductelor
de alimentare centrală termică pe gaz (montare distribuitor)
II. Dotări independente Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
F. Capitolul 68.02 Asigurări şi asistenţă socială – DGASPC Alba
I. Obiective de investiţii:
Centru de îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și
1.
Mental Ocna Mureș - execuție
2.

Centru de îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și
Mental Ocna Mureș- PT

Centrul de îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și
Mental Ocna Mureș -DALI
Proiect, extindere, modernizare și autorizare PSI - Centrul de Îngrijire și
4.
Asistență Abrud
Extindere și modernizare Centrul de Îngrijire și Asistență Abrud 5.
execuție
Întocmire documentație tehnică în vederea obținerii autorizației de
6.
incendiu pentru Locuința protejată Aiud
3.

7.
8.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
III.

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru persoane cu handicap SîncraiDALI
Documentație tehnică obținere autorizație PSI sediu DGASPC Alba
Alte cheltuieli de investiţii:
Centrale termice
Montare statie reglare abur centrală termică Centrul de Recuperare și
Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos
Centrală telefonică digitală sediu DGASPC Alba
Copiator Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de
Jos
Programe informatice software și licențe
Proiect Team-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor,
depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

G. Capitolul 70.02 - Servicii și dezvoltare publică
I. Obiective de investiţii:
1. Amenajare bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș
Cofinanțare proiect „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă
II.
uzată în județul Alba 2014-2020”
H. Capitolul 74.02 Protecţia Mediului
I. Obiective de investiţii:
Lucrări de construire Împrejmuire Centru de vizitare de la Poarta
1. Raiului - (execuție, asistență tehnică din partea proiectantului avize,
servicii diriginte șantier, acorduri, etc)
Modificarea instalațiilor electrice interioare aferente stației de transfer
deșeuri Blaj, Depozitului neconform de deșeuri Blaj, Depozitului
2.
neconform de deșeuri Aiud, Depozitului neconform de deșeuri Abrud
prin racordarea tablourilor electrice generale la cutia de distribuție
II. Alte cheltuieli de investiţii:
Sistem de contorizare volum levigat la Depozitul neconform de deșeuri
1. închis Alba Iulia
2. Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Alba

1,044.90
28.00
1,016.90
6,229.54
4,898.46
3,000.00
150.00
49.00
64.74
1,500.00
20.00
100.00
14.72
147.80
50.00
40.00
17.80
10.00
30.00
1,183.28
13,958.10
13,000.00
13,000.00
958.10
390.11
148.41

132.41

16.00
150.70
60.00
85.00

Studiu și asistență tehnică pentru realizarea Planului de menținere a
3. calității aerului în județul Alba
III. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile proiect
„Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în
județul Albaˮ
I.

Capitolul 84.02 Transporturi

I. Lucrări de drumuri și poduri propuse pe anul 2019, în continuare:
Modernizare drum județean DJ107G: DJ 107D (Ocna Mureș) - Noşlac 1. Căptălan - Copand - Stâna de Mureş - Găbud - limită Județul Mureş
Modernizare DJ107A: Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Câmpu
Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău - limită Județul
2. Hunedoara
Modernizare drum județean DJ107Z: Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida 3. Gâmbaş - Aiud (DN 1)
Consolidare pod pe DJ705B peste râul Mureș, km.3+949, localitatea
4. Vințu de Jos, județul Alba
Modernizare drum județean DJ704K: Vinerea (DJ704) - Săliștea
5. (DJ705E)
Consolidare Pod pe DJ107C, km. 9+223 peste pârâul Dumbrăvița, în
6. localitatea Limba, județul Alba
II. Lucrări noi:
Consolidare Pod pe drumul județean DJ106E peste Râul Sebeș, km.
1. 52+150, Dobra, județul Alba
Alte cheltuieli de investiţii:
III. Dotări independente pentru Activitatea Transporturi
IV. Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii:
Servicii de expertizare a lucrărilor executate la obiectivul - Consolidare
1.
corp drum județean DJ750: Gârda de Sus (DN75) - Ordâncușa - Ghețar

5.70
91.00

47,292.02
17,854.34

1,779.56

1,582.00
1,832.90
5,662.84
6,359.32
637.72
806.47
806.47
2,913.44
2,222.23
691.21
176.35

2.

Expertiză tehnică - Modernizare și consolidare drum județean DJ107V:
DJ107 - Alecuș - DJ107D

65.07

3.

Expertiză tehnică pod peste Râul Mureș, pe DJ107E: Aiud (DN1) Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107 D)

18.60

4.

Consolidarea și asigurarea stabilității versanților pe drumul județean
DJ106E: limită Județul Sibiu – Dobra - Șugag, faza DALI

32.42

5.

Consolidare Pod pe drumul județean DJ106E peste Râul Sebeș, km.
52+150, Dobra, județul Alba - faza DALI

37.64

6.

Reabilitare drum județean DJ 705: limită Județul Hunedoara - Almaşu de
Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74), faza SF

55.54

Modernizare drum județean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sîncrai 7. Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu
Mureş (DN 14 B), faza DALI

46.47

Pod pe DJ141C peste Valea Lupului, km. 2+600, localitatea Lunca,
județul Alba, faza SF

37.00

8.

Reabilitare și consolidare drum Galda de Jos (intersecție cu DJ 107H9. drum acces Centru Management Integrat al Deșeurilor Galda de Jos) faza DALI

11.10

Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza
10.
- Blaj - Sîncel - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de
Baltă - limita Județul Mureș, tronson km. 2+112- km. 4+587

44.27

11.

Modernizare și consolidare drum județean DJ107V: DJ107 - Alecuș DJ107D faza DALI

109.75

12.

Consolidare pod peste Râul Mureș, pe DJ107E: Aiud (DN1) - Ciumbrud Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107 D) faza DALI

Proiect POR „Modernizare drum judetean DJ 107I: Aiud(DN1) Aiudul
de Sus - Rîmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bîrlești Cătuni V. Cojocani - Valea Barnii - Bîrlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuciulești Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN74(Cerbu) km. 0+000 km. 76+540ˮ
Proiect POR „Modernizare drum județean DJ103E: DN1 - Gîrbova de
VI.
Jos - Gîrbovița - Gîrbova de Susˮ
Proiect POR „Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos VII.
Mesentea - Benic - Intregalde, județul Alba km. 17+700-km. 23+700ˮ

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

57.00

11,761.77

6,055.00
7,901.00

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a
bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri
proprii, în anul 2019
În conformitate cu prevederile Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului
bugetar al anului 2018, după efectuarea operaţiunilor de regularizare cu bugetul de stat şi
celelalte bugete prevăzute de normele metodologice, se stabileşte excedentul anual al bugetului
local.
Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare, excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului
bugetar, pe cele două secţiuni, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează în
baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel: ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de
dezvoltare, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între
veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent şi pentru
acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz,
la sfârşitul exerciţiului bugetar.
Având în vedere prevederile legale mai sus menţionate, propunem:
- utilizarea din excedentul bugetului local constituit la data de 31.12.2018 a unor sume
pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele dintre veniturile şi
cheltuielile secţiunii de funcţionare în anul 2019 precum şi ca sursă de finanţare a cheltuielilor
secţiunii de dezvoltare, în anul 2019;
- excedentul bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii, înregistrat la 31.12.2018, de către Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a
Persoanelor Alba, să fie repartizat pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare;
- excedentul bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii, înregistrat la 31.12.2018, de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba, să fie
repartizat pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare și pentru acoperirea cheltuielilor
secțiunii de dezvoltare;
- excedentul bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii, înregistrat la 31.12.2018, de către Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, să fie
repartizat pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare;
- excedentul bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii, înregistrat la 31.12.2018, de către Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, să fie
repartizat pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit
căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului
judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul
la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui,
vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 83 din 9 aprilie 2019.
PREȘEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Nr. 7297/09.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a
bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri
proprii, în anul 2019

Sumele rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, sunt reflectate în excedentul
bugetului local rămas după efectuarea operaţiunilor privind încheierea exerciţiului bugetar la
31.12.2018, astfel cum prevede Ordinul MFP nr. 3809/18.12.2018, publicat in Monitorul Oficial
al României nr. 1078/19 decembrie 2018.
Excedentul bugetului local la data de 31.12.2018 în sumă de 129.448,87 mii lei, sumă
confirmată de către Trezoreria Municipiului Alba Iulia, potrivit extrasului de cont la data de
31.12.2018, este format din rezultatul execuţiei bugetului local la sfârşitul anului 2018 şi din
disponibilul din excedentul anilor precedenți.
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, prin art. 58 alin. 1 reglementează utilizarea excedentului astfel: „Excedentul anual al
bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea
regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art.
6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete,
precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se
utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative,astfel::
a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;
b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între
veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita
disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);
c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi
dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar”, iar potrivit art. 58 alin. 1^3 „avansul
acordat promotorilor de proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile care au calitatea de
ordonatori de credite ai bugetului local, rămas neutilizat la finele exerciţiului bugetar, se reflectă
în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, în cadrul
secţiunii de dezvoltare”.
Din excedentul bugetului local constituit propunem utilizarea sumei de 128.981,87 mii
lei, astfel:
 acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele dintre veniturile şi
cheltuielile secţiunii de funcţionare în anul 2019 suma de 5.029 mii lei
 ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, în anul 2019 suma de
123.952,87 mii lei, pentru:
mii lei
Nr.
Denumirea obiectivului
Buget 2019
Crt.
Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean
1
11,530.00
Alba cu extindere
2

Reabilitare și refuncționalizare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii
Alba Iulia- Sala Unirii

237.00

3

Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii
Alba Iulia- Muzeul Naţional al Unirii (PT)

20.00

Valorificarea vestigiilor arheologice descoperite la obiectivul de investiţii
4 "Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean
Alba cu extindere"
Amenajare depozit de ceramică veche(PT)
Autoutilitara
Tehnică de calcul si echipamente de comunicatii
Echipamente IT
Realizare busturi
Software, programe informatice, aplicatii( software proiectare, solutie
10
antivirus, bitdefender, solutie intranet, licente, aplicatii,etc)
5
6
7
8
9

30.00
75.00
87.00
169.00
707.30
70.00
202.30

Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii
Alba Iulia-Muzeul Naţional al Unirii- Studiu de parament si stratigrafic

4.00

Reabilitare şi refuncţionalizare Muzeul Naţional al Unirii şi Sala Unirii
12 Alba Iulia- Muzeul Naţional al Unirii - bransamente utilitati , studii,
avize, acorduri ( post trafo) etc

250.00

Refuncționalizare clădire Centrul Militar pentru sediu Consiliul Județean
13 Alba cu extindere - bransamente utilitati, studii, avize, acorduri etc( post
trafo)

250.00

11

14 Realizare PUZ Bastion Sfântul Mihail
15 Realizare PUZ zona Muzeu-Sala Unirii
Construire arhiva Consiliul Judetean Alba - studiu de fezabilitate, studii,
16
expertize, avize, acorduri
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Expertiză tehnică imobil Piata Ion I. C. Brătianu nr.21 (fosta Banca
Raiffeisen)
Studiu fezabilitate privind realizarea bornelor arhitecturale de intrare în
Județul Alba
Alimentare cu apă container din localitatea Râmetea
Racord energie electrică container din localitatea Râmetea
Racord energie electrică container din localitatea Arieșeni
Racord energie electrică container din zona Șureanu
Containere
ATV
Calculator
Laptop
Staţii digitale tetra Alba Iulia
Staţii digitale tetra intervenţii
Staţii digitale tetra intervenţii masini
Masa sedinţă
Accesorii masină
Dispozitiv de protecţie în avalanşă tip airbag
Targă de evacuare şi salvare
Cască de protecţie salvator aero
Instalare sistem supraveghere container din zona Şureanu
Instalare sistem supraveghere container din localitatea Arieşeni
Instalare sistem supraveghere container din localitatea Râmetea
Licenţă office
Soft-uri Rescue Rigger
Dotări independente Direcția Publică Comunitară de Evidență a
Persoanelor Alba

50.00
50.00
50.00
20.00
20.00
25.00
25.00
25.00
25.00
32.20
62.00
12.60
10.00
6.00
16.00
24.00
3.00
53.30
23.00
17.85
8.20
5.50
5.60
5.50
0.40
3.60
71.00

41 Autoutilitară
42 Multifunctional laser A3 color
43 Multifunctional laser A4 color
Expertiză tehnică, Mansardare corp C1 al imobilului situat în Alba Iulia,
44
str. Regina Maria, nr. 6

76.00
13.00
6.00
10.00

45

Mansardare corp C1 al imobilului situat în Alba Iulia, str. Regina Maria,
nr. 6 - DALI, studii, expertize, avize, acorduri

46

Extindere și dotare Unitatea de Primiri Urgență a Spitalului Județean de
Urgență Alba Iulia (PT)

261.00

47

Construire Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba
Iulia

533.94

48

Mansardare Policlinica (Corpuri cladire C+D) la Spitalul Judetean de
Urgenta Alba Iulia

3,073.00

40.00

49 Recompartimentari sectia I si II cladire Spital de Pneumoftiziologie
Aiud – proiect tehnic și execuție
50 Stație oxigen -proiect tehnic și execuție Spital de Pneumoftiziologie Aiud

293.00

51 Mansardare Corp F (Expertiza tehnica de rezistenta la cerinta A1 si studiu
geotehnic)

31.00

52 Reabilitare cladire Spital de Pneumoftiziologie Aiud, - expertize, avize,
acorduri
53 Dotări independente Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
54 Dotări independente Spital de Pneumoftiziologie Aiud
55 RK Centru Multifunctional de Sanatate Ocna Mures
56 RK Farmacie
57 RK Sectiile Cardiologie, Medicina Interna

40.00

58 RK si schimb de destinatie din Scoala Postliceala Sanitara in Sectie
Recuperare, Medicina fizica si Balneologie si extindere Ambulator
59 RK Bloc operator
60 RK Sectia Pediatrie, Oftalmologie
61 RK Cai de acces si subsol
62 RK Dispensar TBC
63 RK Post Trafo spital
64 Proiect Reabilitarea energetica a Spitalului Județean de Urgență Alba
Iulia-Cofinantare Cod SMIS 114211

530.00

7,607.58
1,043.00
943.00
20.00
562.00
750.00
600.00
44.00
12.00
150.00
540.00
147.42

65 Proiect Imbunatatirea accesului populatiei din regiunea centru la servicii
medicale de urgenta prin dotarea cu aparatura de inalta performantacofinantare Cod SMIS 125222
66 Proiect Asigurarea accesului la servici de sanatate in regim ambulatoriu
pentru populatia judetelor Sibiu si Alba - cofinantare Cod SMIS 125264

5.74

67 Proiect Reabilitare energetica a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud
68 Sală Polivalentă de sport cu capacitate 1800-2000 locuri, municipiul Blaj
69 Mobilier urban, sisteme de expunere, etc, Museikon
70 Vitrine expunere exterioara Museikon
71 Sistemul de detecție incendiu wireless Castel Sâncrai
Restaurare zid estic Bastion Sf. Mihail, caponieră și morgă - DALI,
72
studii, expertize, avize, acorduri

1,172.35

73

Amenajare si imprejmuire curte Castel Sincrai studiu de fezabilitate,
studiu, expertize, avize acorduri

4.32

15,000.00
100.00
60.00
57.50
40.00
30.00

Realizarea expoziției permanente în Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia,
etapa I
75 Realizarea expoziției permanente în Sala Unirii Alba Iulia
76 Modul client Z 39.50 (TINREAD) - Biblioteca Județeană L. Blaga Alba
74

77

Lucrari de interventie asupra cladirii pentru reabilitarea si extinderea
Teatrului de Papusi Prichindel Alba Iulia

Reabilitare amenajare si imprejmuire curte (gard imprejmuire si curte
interioara) Teatrul de Papusi Prichindel Alba Iulia -Proiect tehnic, detalii
78
de executie, caiete de sarcini, documentatie tehnica DTAC si DTOS
pentru autorizarea lucrarilor de constructii, avize, acorduri

3,533.00
1,400.00
25.00
1,000.00

10.00

79 Dotari independente Teatrul de Papusi Prichindel Alba Iulia

325.00

80 Dotări independente Centrul de Cultura "Augustin Bena” Alba Iulia

668.00

Proiectare-execuție pentru stație reglare și redimensionarea conductelor
de alimentare centrală termică pe gaz (montare distribuitor)
82 Dotări independente Muzeul National al Unirii Alba Iulia
Centru de îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și
83
Mental Ocna Mureș - execuție
81

84

Centru de îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și
Mental Ocna Mureș- PT

Centrul de îngrijire și Asistență pentru persoane cu Handicap Psihic și
Mental Ocna Mureș -DALI
86 Proiect, extindere, modernizare și autorizare PSI CIA Abrud
87 Extindere și modernizare CIA Abrud - execuție
Întocmire documentație tehnică în vederea obținerii autorizației de
88
incendiu pentru Locuința protejată Aiud
85

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

Centrul de Îngrijire și asistență pentru persoane cu handicap SâncraiDALI
Documentație tehnică obtinere autorizație PSI sediu DGASPC Alba
Centrale termice
Montare statie reglare abur centrală termică CRRN Galda de Jos
Centrală telefonică digitală sediu DGASPC Alba
Copiator CRRN Galda de Jos
Programe informatice software și licențe
Proiect Team-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor,
depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020
Amenajare bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș
Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba
2014-2020

Lucrari de construire Împrejmuire centru de vizitare de la Poarta Raiului
99 - (executie, asistență tehnică din partea proiectantului avize, serv
diriginte santier, acorduri etc)

28.00
1,016.90
3,000.00
150.00
49.00
64.74
1,500.00
20.00
100.00
14.72
50.00
40.00
17.80
10.00
30.00
1,183.28
13,000.00
958.10

132.41

Modificarea instalațiilor electrice interioare aferente stației de transfer
deșeuri Blaj, Depozitului neconform de deșeuri Blaj, Depozitului
100
neconform de deșeuri Aiud, Depozitului neconform de deșeuri Abrud
prin racordarea tablourilor electrice generale la cutia de distribuție

16.00

Sistem de contorizare volum levigat la Depozitul neconform de deșeuri
101 închis Alba Iulia
102 Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Alba

60.00
85.00

Studiu și asistență tehnică pentru realizarea Planului de menținere a
103 calității aerului în județul Alba
104 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile proiect
"Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in
judetul Alba
Modernizare drum judetean DJ107G;DJ 107D(Ocna Mureş) - Noşlac 105 Căptălan - Copand - Stâna de Mureş - Găbud - lim.jud.Mureş
Modernizare DJ107A:Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Câmpu
Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău 106 lim.jud.Hunedoara
Modernizare drum judetean DJ107Z:Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida 107 Gâmbaş - Aiud (DN 1)
Consolidare pod pe DJ705B peste raul Mures, km.3+949, loc. Vintu de
108 Jos, jud. Alba
109 Modernizare drum judetean DJ704K:Vinerea (DJ704)-Salistea (DJ705E)
Consolidare Pod pe DJ107C, km.9+223 peste paraul Dumbravita, in
110 localitatea Limba, jud. Alba
Consolidare Pod pe drumul județean DJ106E peste Raul Sebeș,
111 km.52+150, Dobra, jud. Alba
112 Dotari independente
Servicii de expertizare a lucrarilor executate la obiectivul-Consolidare
113
corp drum judetean DJ750:Gârda de Sus(DN75)-Ordâncușa-Ghețar

5.70
91.00

1,779.56

1,582.00
1,832.90
5,662.84
6,359.32
637.72
806.47
2,222.23
176.35

114

Expertiză tehnică-Modernizare si consolidare drum judetean
DJ107V:DJ107-Alecus-DJ107D

65.07

115

Expertiză tehnică pod peste râul Mureș, pe DJ107E:Aiud (DN1) Ciumbrud - Bagau - Lopadea Noua - Hoparta - Vama Seaca (DJ 107 D)

18.60

116

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

32.42

117

Consolidare Pod pe drumul județean DJ106E peste Raul Sebeș,
km.52+150, Dobra, jud. Alba - faza DALI

37.64

118

Reabilitare drum judetean DJ 705: limită jud.Hunedoara - Almaşu de
Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74), faza SF

55.54

Modernizare drum judetean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai 119 Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu
Mureş (DN 14 B), faza DALI
120

Pod pe DJ141C peste Valea Lupului, km. 2+600, loc. Lunca, jud. Alba,
faza SF

46.47
37.00

Reabilitare și consolidare drum Galda de Jos (intersecție cu DJ 107H121 drum acces Centru Management Integrat al Deseurilor Galda de Jos) faza
DALI

11.10

Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) Teleac - Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare - Veza
122
- Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de
Baltă - limita jud. Mureș, tronson km.2+112- km.4+587

44.27

123

Modernizare si consolidare drum judetean DJ107V:DJ107-AlecusDJ107D faza DALI

109.75

124

Consolidare pod peste râul Mureș, pe DJ107E:Aiud (DN1) - Ciumbrud Bagau - Lopadea Noua - Hoparta - Vama Seaca (DJ 107 D) faza DALI

57.00

Proiect POR "Modernizare drum judetean DJ 107I: Aiud(DN1) Aiudul de
Sus-Ramet-Bradesti-Geogel-Macarestu-Barlesti Catuni-Cojocani-Valea
125
Barnii-Barlesti-Mogos-_Valea Alba-Ciuciulesti-Bucium-Izbita-CojeseniBucium Sat-DN74(Cerbu) km.0+000 - km.76+540"

11,761.77

126

Proiect POR "Modernizare drum județean DJ103E:DN1-Garbova de JosGarbovita-Garbova de Sus"

6,055.00

127

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

7,901.00

Excedentul bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii, înregistrat de către Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba,
în sumă de 50,59 mii lei, pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare.
Excedentul bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii, înregistrat de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba în sumă de 795,20 mii lei,
astfel:
 pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare suma de 657,30 mii lei
 pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare suma de 137,90 mii lei.
Excedentul bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii, înregistrat de către Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud în sumă de 6,53 mii lei,
pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare.
Excedentul bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii, înregistrat de către Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia în sumă de 99,65 mii
lei, pentru acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare
Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete
prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 83 din data de 09 aprilie 2019.

DIRECTOR EXECUTIV,
Marian Florin AITAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale din Județul Alba
a sumei corespunzătoare cotei de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul
de stat în anul 2019, precum și repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugata pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene și comunale pentru
anul 2019
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „extraordinară” în luna aprilie 2019;
Luând în dezbatere :
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea repartizării pe unităţi
administrativ - teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzatoare cotei de 7,5% din impozitul
pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019, precum și repartizarea sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene
și comunale pentru anul 2019;
- raportul de specialitate nr. 7292/9 aprilie 2019 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
Luând în considerare comunicările unităţilor administrativ-teritoriale din Județul Alba la
adresa nr. 5190/18 martie 2019 a Consiliului Judeţean Alba;
Având în vedere prevederile :
- art. 91 alin. 1 lit. b, alin. 3 lit. a şi lit. d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
- Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;
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 repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Alba a sumei
de 28492 mii lei, corespunzătoare cotei de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la
bugetul de stat în anul 2019, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru
susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru
cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat,
nu le pot finanța din veniturile proprii și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Alba a sumei
de 14640 mii lei din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, pentru finanţarea cheltuielilor
privind drumurile judeţene şi comunale, potrivit anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei
hotărâri.
Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, șefului
Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba, Unităților Administrativ Teritoriale
nominalizate şi direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
AVIZAT
PREŞEDINTE,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU
Înregistrat cu nr. 84
Alba Iulia, 9 aprilie 2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

Anexa nr. 1
la Proiectul de hotărâre al
Consiliului Județean Alba
nr. 84 din 09 aprilie 2019
REPARTIZAREA

pe unităţi administrativ - teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzatoare cotei de 7,5%
din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019, pentru susținerea
programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care
necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare, pe care unitățile
administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii și
din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

Nr.
crt.

Unitatea administrativ -teritorială

0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

A

TOTAL, din care:
Municipiul Aiud
Municipiul Alba Iulia
Municipiul Blaj
Municipiul Sebeș
Oraș Abrud
Oraș Baia de Arieș
Oraș Cîmpeni
Oraș Cugir
Oraș Ocna Mureș
Oraș Teiuș
Oraș Zlatna
Comuna Albac
Comuna Almașu Mare
Comuna Arieșeni
Comuna Avram Iancu
Comuna Berghin
Comuna Bistra
Comuna Blandiana
Comuna Bucerdea Granoasă
Comuna Bucium
Comuna Cîlnic
Comuna Cenade
Comuna Cergău
Comuna Ceru Bacainți
Comuna Cetatea de Baltă
Comuna Ciugud
Comuna Ciuruleasa
Comuna Craciunelu de Jos
Comuna Cricău
Comuna Cut
Comuna Daia Romană
Comuna Doștat
Comuna Fărău
Comuna Galda de Jos

mii lei
Sume propuse
2019
1

28,492.00
1,500.00
4,000.00
1,500.00
1,700.00
359.00
250.00
359.00
1,400.00
900.00
359.00
700.00
300.00
225.00
309.00
200.00
250.00
350.00
150.00
200.00
309.00
175.00
125.00
175.00
50.00
250.00
300.00
309.00
300.00
200.00
125.00
200.00
150.00
200.00
250.00

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Comuna Gîrbova
Comuna Gîrda de Sus
Comuna Hopîrta
Comuna Horea
Comuna Ighiu
Comuna Intregalde
Comuna Jidvei
Comuna Livezile
Comuna Lopadea Nouă
Comuna Lunca Mureșului
Comuna Lupșa
Comuna Meteș
Comuna Mihalț
Comuna Mirăslău
Comuna Mogoș
Comuna Noșlac
Comuna Ocoliș
Comuna Ohaba
Comuna Pianu
Comuna Poiana Vadului
Comuna Ponor
Comuna Poșaga
Comuna Rădești
Comuna Rîmet
Comuna Rîmetea
Comuna Roșia de Secaș
Comuna Roșia Montană
Comuna Sălciua
Comuna Săliștea
Comuna Sîncel
Comuna Sîntimbru
Comuna Săsciori
Comuna Scărișoara
Comuna Șibot
Comuna Sohodol
Comuna Șona
Comuna Spring
Comuna Stremț
Comuna Șugag
Comuna Unirea
Comuna Vadu Moților
Comuna Valea Lungă
Comuna Vidra
Comuna Vințu de Jos
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

200.00
250.00
150.00
250.00
450.00
150.00
450.00
175.00
200.00
150.00
309.00
300.00
350.00
200.00
150.00
150.00
134.00
309.00
250.00
309.00
100.00
150.00
150.00
309.00
100.00
309.00
350.00
250.00
200.00
150.00
200.00
300.00
150.00
150.00
250.00
300.00
200.00
309.00
400.00
300.00
150.00
250.00
150.00
300.00

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

Anexa nr. 2
la Proiectul de hotărâre al
Consiliului Județean Alba
nr. 84 din 09 aprilie 2019

REPARTIZAREA
pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a sumelor defalcate din taxa pe
valoare adaugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale,
pe anul 2019

Nr.
crt.

Unitatea administrativ -teritorială

0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

A

TOTAL, din care:
Municipiul Blaj
Oraș Abrud
Oraș Cîmpeni
Oraș Teiuș
Comuna Albac
Comuna Arieșeni
Comuna Avram Iancu
Comuna Bucium
Comuna Cenade
Comuna Cergău
Comuna Ciugud
Comuna Ciuruleasa
Comuna Cricău
Comuna Daia Romană
Comuna Gîrda de Sus
Comuna Hopîrta
Comuna Lupșa
Comuna Meteș
Comuna Mihalț
Comuna Ohaba
Comuna Poiana Vadului
Comuna Rîmet
Comuna Roșia de Secaș
Comuna Săliștea
Comuna Sîncel
Comuna Sîntimbru
Comuna Scărișoara
Comuna Șona
Comuna Stremț
Comuna Șugag
Comuna Unirea
Comuna Vadu Moților
Comuna Valea Lungă
Județul Alba
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

mii lei
Sume propuse
2019
1

14,640.00
400.00
75.00
75.00
75.00
500.00
75.00
500.00
75.00
200.00
200.00
500.00
75.00
200.00
300.00
300.00
450.00
75.00
300.00
500.00
75.00
75.00
75.00
75.00
300.00
200.00
250.00
200.00
200.00
75.00
200.00
200.00
200.00
200.00
7,440.00

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 7,5% din impozitul pe venit
estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019, precum și repartizarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea adăugata pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene și
comunale pentru anul 2019

Potrivit prevederilor art. 6 alin 2 din Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul
2019, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 209/15 martie 2019 partea I, din impozitul
pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019, o cotă de 7,5% este repartizată în mod
egal județelor, în limita sumei de 28.492 mii lei.
Această sumă se constituie fond la dispoziția Consiliului Județean Alba și se repartizează
potrivit aceluiași cadru legal, integral în anul 2019, comunelor, orașelor și municipiilor, prin
hotărâre a Consiliului Județean Alba, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru
susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru
cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat,
nu le pot finanța din veniturile proprii și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale.
În vederea repartizării pe unităţi administrativ–teritoriale a sumei de 28.492 mii lei
corespunzătoare cotei de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în
anul 2019, s-a solicitat, în scris, tuturor unităţilor administrativ–teritoriale din județ prezentarea
de cereri pentru acordarea de sume pentru destinațiile menționate.
De asemenea prin Legea bugetului de stat pe anul 2019, în anexa 6, Judeţului Alba i-au
fost alocate sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind
drumurile judeţene și comunale, în cuantum de 14.640 mii lei, iar repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale din județul nostru, s-a realizat în funcție de lungimea și starea tehnică a
acestora.
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă supunem dezbaterii şi aprobării proiectul de
hotărâre înregistrat cu numărul 84 din 9 aprilie 2019, pentru aprobarea repartizării pe unităţi
administrativ - teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 7,5% din impozitul
pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019, precum și repartizarea sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene
și comunale pentru anul 2019.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI BUGETE
Nr. 7292/09.04.2019
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 7,5% din impozitul pe venit
estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019, precum și repartizarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea adăugata pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene și
comunale pentru anul 2019
În Monitorul Oficial al României nr. 209/15 martie 2019 partea I a fost publicată Legea
nr. 50 a bugetului de stat pe anul 2019.
Conform prevederilor art. 6 alin 2 din Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul
2019, suma corespunzătoare cotei de 7,5%, din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul
de stat în anul 2019, se repartizează în mod egal județelor, în limita sumei de 28.492 mii lei,
reprezentând fond la dispoziția Consiliului Județean care se repartizează integral în anul 2019
comunelor, orașelor și municipiilor, prin hotărâre de Consiliului Județean, pentru susținerea
programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită
cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativteritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii și din sume
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.
Sumele repartizate pentru destinația menționată se reflectă în bugetele locale ale
comunelor, orașelor și municipiilor, atât în planificare cât și în execuție, la o poziție de venituri
distinctă, respectiv 04.02.05 “Sume repartizate din Fondul la dispoziția consiliului județean”.
Potrivit prevederilor aceluiași alin. 2 al art. 6 din Legea nr.50 privind bugetul de stat pe
anul 2019, pentru repartizarea pe unităţi administrativ–teritoriale a sumei din fond, consiliul
județean are obligația ca, în termen de 5 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, să solicite în scris tuturor unităților administrativ-teritoriale din
cadrul județului prezentarea de cereri pentru acordarea de sume pentru destinațiile prevăzute.
Prin urmare, prin adresa nr. 5190/18.03.2019 Consiliul Județean Alba a solicitat, în scris,
tuturor unităţilor administrativ–teritoriale din județ prezentarea de cereri pentru acordarea de
sume pentru destinațiile menționate.
În sensul celor prezentate mai sus și urmare a analizei solicitărilor fundamentate ale
ordonatorilor principali de credite ai unităților administrativ-teritoriale, din Județul Alba, se
propune repartizarea sumei de 28.492 mii lei, corespunzătoare cotei de 7,5% din impozitul pe
venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019, pentru susținerea programelor de
dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare
locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din
județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii și din sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, conform anexei nr.1 la prezentul proiect
de hotărâre.
Pentru anul 2019, prin Legea bugetului de stat, Judeţului Alba i-au fost repartizate sume
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile
judeţene și comunale, în sumă de 14.640 mii lei, suma ce se repartizează urmare a analizei
solicitărilor fundamentate ale ordonatorilor principali de credite ai unităților administrativ
teritoriale, în funcție de lungimea și starea tehnică a acestora, conform anexei nr. 2 la prezentul
proiect de hotărâre.
Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete
prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub numărul 84 din 09 aprilie 2019.
DIRECTOR EXECUTIV
Marian Florin AITAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREȘEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a
bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „extraordinarăˮ în luna aprilie 2019;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al
Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi
a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii
pe anul 2019;
- raportul de specialitate nr. 7296/09 aprilie 2019 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
- adresa nr. ABG_STG - 4208/18 martie 2019 a Administrației Județene a Finanţelor
Publice Alba privind comunicarea nivelului minim al impozitului pe venit estimat la nivelul
judeţului Alba şi pe fiecare unitate administrativ teritorială pentru anul 2019 şi nivelul estimat al
veniturilor proprii ale unităţilor administrativ teritoriale pentru anul 2019;
Luând în considerare prevederile:
- adresei nr. ABG_STG - 4376/22 martie 2019 a Administrației Județene a Finanţelor
Publice Alba privind comunicarea cotelor defalcate din impozitul pe venit(alocări directe)
estimate a se încasa în anul 2019 și a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pe anul
2019, precum și estimările pe anii 2020-2022;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 54/2019 pentru aprobarea repartizării pe
unităţi administrativ - teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzatoare cotei de 17,5% din
impozitul pe venit și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale, pe anul 2019;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. b și alin. 3 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
- Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;
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. Bugetul general al Judeţului Alba, pe anul 2019, se stabileşte în sumă de
559.741,08 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. (1) Se aprobă bugetul local al Judeţului Alba, pe anul 2019, în sumă de 353.192,00
mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
(2) Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de funcţionare pe anul 2019, se
stabileşte în sumă de 203.017,01 mii lei.
(3) Bugetul local al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2019, se
stabileşte în sumă de 150.174,99 mii lei.
Art. 3. Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2019 în sumă de
11,00 mii lei, conform anexei nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 4. (1) Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii pe anul 2019, în sumă de 247.146,31 mii lei, în structura prevăzută în
anexa nr. 4 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
(2) Bugetul instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii pe anul 2019 - secţiunea de funcţionare, se stabileşte în sumă de 215.307,36 mii
lei.
(3) Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii pe anul 2019 - secţiunea de dezvoltare, se stabileşte în sumă de 31.838,95 mii
lei.
Art. 5. (1) Cheltuielile pentru „Autorităţi executive” pe anul 2019, se stabilesc în sumă
de 45.256,60 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 5 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
(2) Se aprobă un număr de 180 posturi pentru aparatul de specialitate al
Consiliului Județean Alba pe anul 2019.
(3) Cotizaţiile Judeţului Alba pe anul 2019, se stabilesc conform anexei nr. 5„a”
- parte integrantă a prezentei hotărâri.
(4) Se aprobă Programul activităţilor pentru implementarea strategiilor elaborate
și aprobate de Judeţul Alba, pe anul 2019, conform anexei nr. 5„b” - parte integrantă a prezentei
hotărâri.
(5) Se aprobă Programul activităţilor de comunicare si promovare a Judeţului
Alba pe anul 2019, conform anexei nr. 5„c” - parte integrantă a prezentei hotărâri.
(6) Se aprobă suma de 60,00 mii lei pentru implementarea în anul 2019 a
proiectului cu finanțare externă nerambursabilă „TECHNIC- TECHnicalpartNership towards
INNOVATION and Cooperation for VET”.
Art. 6. (1) Cheltuielile pentru Serviciul Public Județean „Salvamont - Salvaspeo” Alba,
pe anul 2019, se stabilesc în sumă de 2.614,25 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 6 parte integrantă a prezentei hotărâri.
(2) Se aprobă un număr de 17 posturi pe anul 2019, pentru Serviciul Public
Judeţean „Salvamont - Salvaspeo” Alba.
Art. 7. Cheltuielile pentru Centrul Militar al Judeţului Alba pe anul 2019, se stabilesc în
sumă de 445,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 7 - parte integrantă a prezentei
hotărâri.
Art. 8. Cheltuielile pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al Județului
Alba, pe anul 2019, se stabilesc în sumă de 176,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 8 parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 9. (1) Cheltuielile pentru activitatea „Învăţământ”, pe anul 2019, se stabilesc în sumă
de 8.196,76 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 9 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
(2) Repartizarea sumei de 8.196,76 mii lei este următoarea:
 Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alba, suma de 1.348,39 mii lei,
conform anexei nr. 9„a” - parte integrantă a prezentei hotărâri.
 Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba, suma de
102,00 mii lei, conform anexei nr. 9„b” - parte integrantă a prezentei hotărâri.
 Învățământ special integrat în învățământul de masă, precum şi finanțarea
drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special,
suma de 786.37 mii lei, conform anexei nr. 9„c” - parte integrantă a prezentei hotărâri.

„Alte cheltuieli în domeniul învățământului”, pe anul 2019, suma de 10,00
mii lei.
 „Programul pentru școli al României”, pe anul 2019, suma de 5.950,00 mii lei.
Art. 10. Cheltuielile pentru activitatea „Sănătate”, pe anul 2019, se stabilesc în sumă de
20.063,35 mii lei, repartizată pentru:
 Spitalul Judeţean de Urgență Alba Iulia
16.224,00 mii lei
 Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud
3.578,35 mii lei
 Obiectivul de investiții „Extindere și dotare Unitatea de Primiri Urgențe a
Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”
261,00 mii lei
Art. 11. (1) Cheltuielile pentru Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba, pe anul 2019,
se stabilesc în sumă de 2.525,80 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 10 - parte integrantă a
prezentei hotărâri.
(2) Se aprobă un număr de 32 posturi pe anul 2019, pentru Biblioteca Judeţeană
„Lucian Blaga” Alba.

(3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative, pe anul 2019, pentru
Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba, conform anexei nr. 10„a” - parte integrantă a
prezentei hotărâri.
Art. 12. Cheltuielile pentru Servicii recreative şi sport pe anul 2019 se stabilesc în sumă
de 18.600,00 mii lei, din care:
 pentru acţiunile desfăşurate pentru activităţi educativ - sportive suma de 3.500,00
mii lei.
 pentru realizarea obiectivului „Sală Polivalentă de sport cu capacitate de 1800 2000 locuri - Municipiul Blaj”, suma de 15.000,00 mii lei
 Fondul destinat pentru finanțarea activității de tineret, suma de 100,00 mii lei.
Art. 13. Contribuţiile pe anul 2019, pentru personalul neclerical şi repartizarea pe culte
religioase a sumei de 17.732,00 mii lei, se stabileşte conform anexei nr. 11 - parte integrantă a
prezentei hotărâri.
Art. 14. (1) Sprijinul financiar pentru construirea, reabilitarea şi repararea lăcaşurilor de
cult, pentru anul 2019, se stabileşte în sumă de 1.400,00 mii lei.
(2) Repartizarea sumei de 1.400,00 mii lei se aprobă prin hotărâre a Consiliului
Judeţean Alba, pe baza solicitărilor, întocmite în condiţiile legii, de cultele religioase.
Art. 15. (1) Sprijinul financiar pentru „Alte acţiuni în domeniul culturii, recreerii şi
religiei”, pe anul 2019, se stabilește în sumă de 6.643,50 mii lei , în structura prevăzută în anexa
nr. 12 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
(2) Se aprobă un număr de 4 posturi pe anul 2019, pentru managerii instituțiilor
publice de cultură.
(3) Se aprobă Programul activităţilor cultural, educative și sportive, pe anul
2019, conform anexei nr. 12„a” și Programul activităților culturale, pe anul 2019, conform
anexei nr. 12„b” - părţi integrante ale prezentei hotărâri.
Art. 16. (1) Cheltuielile pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba, pe anul 2019, se stabilesc în sumă de 89.635,26 mii lei, în structura prevăzută în
anexele nr. 13„aˮ și nr. 13„bˮ - părți integrante ale prezentei hotărâri.
(2) Se aprobă un număr de 1035 de posturi, pe anul 2019, pentru Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Art. 17. Cheltuielile pentru activitatea „Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe”, pe anul
2019, se stabilesc în sumă de 13.958,10 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 14 - parte
integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 18. Cheltuielile pentru activitatea „Protecţia mediului”, pe anul 2019, se stabilesc în
sumă de 2.589,01 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 15 - parte integrantă a prezentei
hotărâri.
Art. 19. (1) Cheltuielile pentru activitatea „Transporturi”, pe anul 2019, se stabilesc în
sumă de 96.802,49 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 16 - parte integrantă a prezentei
hotărâri.
(2) Se aprobă Programul lucrărilor de întreținere şi funcţionare pe drumurile și
podurile județene şi Programul altor activități în domeniul transporturilor, pe anul 2019, conform
anexelor nr. 16„a” și nr. 16„b” - părţi integrante ale prezentei hotărâri.
Art. 20. (1) Cheltuielile pentru activitatea „Turism”, pe anul 2019, se stabilesc în sumă de
200,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 17 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
(2) Se aprobă Programul activităţilor în domeniul turismului pe anul 2019,
potrivit anexei nr. 17„a” - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 21. Se aprobă Programul activităţilor din domeniul dezvoltării economice pe anul
2019, conform anexei nr. 18 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 22. Se aprobă Agenda evenimentelor Județului Alba, pe anul 2019, în structura
prevăzută în anexa nr. 19 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 23. Se aprobă cheltuielile pentru Centrul Judeţean de Resurse și Asistență
Educațională Alba aferente bugetului fondurilor externe nerambursabile pentru Județul Alba, pe
anul 2019, în sumă de 11,00 mii lei, potrivit anexei nr. 20 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 24. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Direcţia
Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba, în sumă de 1.998,39 mii lei, în structura
prevăzută în anexa nr. 21 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
(2) Se aprobă un număr de 25 posturi, pe anul 2019, pentru Direcţia Publică
Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba.

Art. 25. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019, pentru Spitalul
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în sumă de 205.986,60 mii lei, în structura prevăzută în anexa
nr. 22 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
(2) Se aprobă un număr de 1450 posturi, pe anul 2019, pentru Spitalul Judeţean
de Urgenţă Alba Iulia.
Art. 26. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2019, pentru Spitalul de
Pneumoftiziologie Aiud, în sumă de 17.509,47 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 23 parte integrantă a prezentei hotărâri.
(2) Se aprobă un număr de 130 posturi, pe anul 2019, pentru Spitalul de
Pneumoftiziologie Aiud.
Art. 27. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2019, pentru Muzeul
Naţional al Unirii Alba Iulia, în sumă de 9.640,85 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 24
- parte integrantă a prezentei hotărâri.
(2) Se aprobă un număr de 87 posturi pe anul 2019, pentru Muzeul Naţional al
Unirii Alba Iulia.
(3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative al Muzeului Național al
Unirii Alba Iulia, pe anul 2019, potrivit anexei nr. 24„a” - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 28. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2019, pentru Teatrul de
Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, în sumă de 4.102,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.
25 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
(2) Se aprobă un număr de 28 posturi, pe anul 2019, pentru Teatrul de Păpuşi
„Prichindel” Alba Iulia.
(3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative al Teatrului de Păpuşi
„Prichindel” Alba Iulia, pe anul 2019, potrivit anexei nr. 25„a” - parte integrantă a prezentei
hotărâri.
Art. 29. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019, pentru Centrul de
Cultură „Augustin Bena” Alba, în sumă de 6.805,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr.
26 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
(2) Se aprobă un număr de 56 posturi, pe anul 2019, pentru Centrul de Cultură
„Augustin Bena” Alba.
(3) Se aprobă Programul activităţilor cultural educative al Centrului de Cultură
„Augustin Bena” Alba, pe anul 2019, conform anexei nr. 26„a”- parte integrantă a prezentei
hotărâri.
Art. 30. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2019, pentru Direcţia
Judeţeană de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba, în sumă de 1.104,00 mii lei, în structura
prevăzută în anexa nr. 27 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
(2) Se aprobă un număr de 14 posturi pe anul 2019, pentru Direcţia Judeţeană de
Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba.
Art. 31. Se aprobă Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de
finanțare și a creditelor de angajament, pe anul 2019, în structura prevăzută în anexa nr. 28 parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 32. Se aprobă Programul de investiții publice pe grupe de investiții cu finanțare din
donații și sponsorizări, pe anul 2019, pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în structura
prevăzută în anexa nr. 29 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 33. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a ordonatorilor terțiari
de credite, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 34. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației
Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia, Ordonatorilor terţiari de
credite în extras, Direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
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